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0. Inleiding1
De diachrone evolutie van de modale hulpwerkwoorden in het Nederlands blijft tot op
vandaag een grotendeels onontgonnen studieterrein, dit in tegenstelling tot de situatie
m.b.t. andere Europese talen (en dan vooral het Engels), en talen van de wereld algemeen.
Met deze paper willen we een steentje bijdragen tot de ontsluiting van de Nederlandse
modale hulpwerkwoorden, door middel van een studie van de historische ontwikkeling van
één ervan, nl. kunnen. Onze bedoeling is om, op basis van een analyse van corpusmateriaal
uit verschillende historische taalstadia, een beter zicht te krijgen op de precieze vormelijke
en semantische ontwikkelingen die dit hulpwerkwoord heeft doorgemaakt vanaf de periode
van het Middelnederlands tot op heden, en op de (semantische en contextuele) factoren die
daarbij eventueel een rol kunnen hebben gespeeld. Daarbij willen we ook nagaan in welke
mate deze ontwikkelingen compatibel zijn met en/of inzichten bijdragen tot de literatuur
over het proces van grammaticalisatie en de principes van semantische betekenisontwikkeling, en dan met name de notie van subjectificatie, die cruciaal geacht worden
(onder meer) voor de verklaring van de ontstaansgeschiedenis van modale hulpwerkwoorden in de talen van de wereld.
De structuur van deze paper is als volgt: Sectie 1 gaat in op enkele preliminaria voor dit
onderzoek, nl. de kwestie van de definitie van types van modaliteit, de in de literatuur
gangbare visies op de principes van grammaticalisatie en semantische betekenisontwikkeling en hoe die in de ontwikkeling van modale hulpwerkwoorden in de talen van de
wereld aan het werk zijn, en wat we op dit ogenblik weten over de diachronie van de
modale hulpwerkwoorden in het Nederlands. In sectie 2 presenteren we de methodologie
van het onderzoek: het corpusmateriaal, en de analysecategorieën. In sectie 3 geven we dan
een overzicht van de resultaten, met een bespreking van de meest opvallende tendensen.
Sectie 4 bevat de conclusies.

1

Dit onderzoek past in het kader van het VNC-project ‘Modale hulpwerkwoorden en andere
uitdrukkingen van modaliteit in het Nederlands’, en van de Geconcerteerde Onderzoeksactie
(GOA) ‘Modus en Modaliteit’ van de Universiteit Antwerpen. Met dank aan het FWO, het NWO,
het VNC en de Onderzoeksraad van de Universiteit Antwerpen voor hun financiële ondersteuning.
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1. Preliminaria en doelstellingen
1.1. De definitie van (types van) modaliteit
Dit onderzoek behelst de diachrone ontwikkeling van het Nederlandse modale hulpwerkwoord kunnen, met nadruk op zijn semantische ontwikkeling. Daarmee zitten we meteen
midden in het kluwen van de problematiek van de definitie van modaliteit en modaliteitstypes.
Om te beginnen een korte opmerking i.v.m. de status van de notie ‘mood’ of ‘modus’ in
verhouding tot de notie ‘modaliteit’. In de literatuur is de karakterisering van mood een
chaos (zo mogelijk nog een grotere dan bij de notie van modaliteit), maar heel vaak wordt
de notie in verband gebracht met die van modaliteit. Crystal (1997: 247) b.v. maakt in
wezen helemaal geen onderscheid tussen de twee: beide termen verwijzen bij hem naar
bepaalde semantische contrasten (noties van onzekerheid, vaagheid, mogelijkheid of
on(der)bepaaldheid zoals gepercipieerd door de spreker) en hun syntactische uitdrukking
(d.m.v. inflectie of hulpwerkwoorden) in het verbale paradigma. Whaley (1997: 288)
verbindt de twee termen met het onderscheid tussen vorm en betekenis: hij reserveert de
term mood voor de grammaticale categorie die het oordeel van de spreker over een
propositie uitdrukt, en modaliteit betreft dan het semantische domein van attitudes t.o.v.
standen van zaken (noodzaak, waarschijnlijkheid, enz.). Voor Palmer (2001: 1) is de notie
van mood dan weer een aspect van (de uitdrukking van) modaliteit: modaliteit slaat bij
hem zowel op de uitdrukkingsvorm als op de semantiek van beoordelingen van de status
van een propositie of stand van zaken, en daarbinnen onderscheidt hij tussen mood en
‘modale systemen’ – mood betreft het onderscheid ‘realis/irrealis’, terwijl modale
systemen categorieën omvatten zoals ‘speculative’, ‘deduction’, enz.
In het voorliggende onderzoek zullen wij de noties van mood of modus en van
modaliteit echter duidelijk gescheiden houden. Mood of modus wordt hierna enkel en
alleen gebruikt voor verwijzing naar het systeem van elementaire zinstypes waarover een
taal beschikt, die prototypisch samenhangen met types van elementaire taalhandelingen, nl.
het declaratieve (of mededelende), het interrogatieve (of vragende), het imperatieve (of
bevelende), en het exclamatieve (of uitroepende) zinstype (ons gebruik van de term valt
m.a.w. samen met wat in de Duitse literatuur vaak ‘Satzmodus’ genoemd wordt). Modaliteit heeft dus exclusiviteit als een verzamelterm voor een aantal semantische dimensies –
die we hieronder nog zullen definiëren – in termen waarvan een spreker een stand van
zaken kan kwalificeren, en de uitdrukkingsmiddelen die de taal daarvoor ter beschikking
stelt (hij betreft dus zowel de vorm als de semantiek).2

2

Dit betekent dus ook dat wij de categorieën van indicatief en conjunctief, die af en toe in dit
onderzoek ter sprake zullen komen, geen modus zullen noemen (i.t.t. b.v. Palmer 2001), maar een
modaliteitsuitdrukking.

7

Hoewel modus in de marge ook aan bod zal komen, gaat het in dit onderzoek dus
hoofdzakelijk om modaliteit, en die notie behoeft daarom nadere precisering. Over de
definitie van die notie is al heel wat inkt gevloeid, en het is wellicht geen overdrijving te
stellen dat deze literatuur babyloneske vormen aanneemt. We willen, in deze context niet
nogmaals de hele discussie van deze begrippen voeren (zie o.m. Nuyts 2001, 2004, 2005),
maar ons meteen toespitsen op de essentie van de voor ons eigen onderzoek relevante
kwesties.
De notie van modaliteit is een verzamelterm voor een aantal vrij verschillende
semantische noties, zo verschillend zelfs dat men zich kan afvragen of de verzamelterm
wel opportuun is (zie Nuyts 2004, 2005). Het feit dat deze betekenissen toch met elkaar in
verband gebracht worden heeft precies te maken met het feit dat heel wat talen –
waaronder het Nederlands – een systeem van grammaticale vormen hebben – de modale
hulpwerkwoorden – die zich specifiek (hoewel niet exclusief) toeleggen op de uitdrukking
van die betekenissen.3 Onze specifieke casus in deze bijdrage is, althans in het
hedendaagse Nederlands, een prototypisch voorbeeld wat dat betreft: het werkwoord
kunnen drukt alle grote betekeniscategorieën uit die klassiek onder de notie modaliteit
gevat worden, nl. zowel dynamische, deontische als epistemische modaliteit.4
Laten we eerst even definiëren hoe we deze noties hier zullen gebruiken, met speciale
aandacht voor de betekenissen die relevant zijn voor kunnen (zie Nuyts 2001, 2004, 2005
voor uitvoerigere discussie van de definities en de problemen ermee).
(i) Dynamische modaliteit:
Dit betreft een karakterisering van een vermogen of capaciteit of potentie, of van een
behoefte of noodzaak. In het meest prototypische geval gaat dat om een vermogen of een
behoefte inherent aan het eerste argument van het werkwoord van de zin, d.w.z., de
‘primaire’ participant in de conceptuele stand van zaken uitgedrukt in de taaluiting (normalerwijze is dat tevens het subject van de zin, behalve in speciale constructies zoals het
passief), zoals in (1a) (capaciteit) en (1b) (behoefte). Maar het kan ook gaan om een vermogen van of een noodzakelijkheid voor het eerste argument bepaald door de omstandigheden, zoals in (2a) (vermogen/mogelijkheid) en (2b) (noodzaak). En tenslotte kan het
ook gaan om een mogelijkheid of potentie of om een noodzaak die niet meer specifiek aan
een participant in de stand van zaken gebonden is, maar die eerder betrekking heeft op de
situatie als dusdanig, zoals in (3a) (mogelijkheid/potentie) en (3b) (noodzakelijkheid).

3

Uit recente typologische informatie blijkt echter dat de verspreiding van dit fenomeen veel minder
groot is dan soms wel eens wordt gesuggereerd – cf. van der Auwera en Ammann (2004).

4

Niet alle ‘leden’ van het systeem van de modale hulpwerkwoorden in een taal hoeven per se alle
betrokken modale betekenissen uit te drukken, uiteraard: Nederlands mogen b.v. drukt op dit
ogenblik in feite alleen nog deontische modaliteit uit (het heeft in het verleden echter evenzeer een
dynamische, en ook een epistemische betekenis gehad).
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(1)

a. Gert kan goed koekjes bakken
b. Ik moet erg dringend naar het toilet

(2)

a. Gert kan weer koekjes bakken zodra de elektricien de oven heeft hersteld
b. Je moet dat muntje in die machine gooien als je wil dat de slagboom opengaat

(3)

a. Bij een aardbeving kan er zelfs aan dit soort van bouwmateriaal schade ontstaan
b. Met zo’n stortregens moeten er wel overstromingen van komen

Bij deze derde ‘subcategorie’ kan men zich afvragen of dit nog echt een geval van dynamische modaliteit kan genoemd worden, en of dit niet eerder een aparte status verdient.
Van der Auwera en Plungian (1998) bijvoorbeeld opteren voor het laatste: zij noemen dit
‘participant-external modality’, en zij beschouwen deontische modaliteit (zie hieronder)
zelfs als een speciaal geval hiervan. Nuyts (2004) daarentegen opteert eerder voor het
eerste. In ieder geval gaan we er hier van uit dat deze betekenis nauwer aansluit bij de
categorie van dynamische modaliteit dan bij deontische of epistemische modaliteit: het
gaat hierbij immers nog steeds om de aanduiding van een inherente potentie of een
inherente noodzaak, net zoals bij de meer ‘prototypische’ vormen van dynamische
modaliteit (het verschil ligt enkel in de vraag of die potentie of noodzaak aan een concrete
participant wordt toegeschreven). Dat is bij deontische en epistemische modaliteit niet
meer het geval (althans niet in dezelfde betekenis van de noties ‘potentie’ en ‘noodzaak’).
Zoals al gebleken is uit voorbeelden (1a), (2a) en (3a), kan kunnen, althans in het
huidige Nederlands, uitdrukking geven aan de dynamische ‘waarde’ van vermogen/potentie, en dit voor alle drie de genoemde subtypes van dynamische modaliteit.5
(ii) Deontische modaliteit:
Dit betreft een karakterisering – typisch maar niet noodzakelijk in hoofde van het
sprekende subject – van de graad van morele of ethische aanvaardbaarheid of noodzakelijkheid van de stand van zaken, zoals in (4), of van de mate van morele toelaatbaarheid of
verplichting – normalerwijze gericht aan het eerste argument van het werkwoord – om de
stand van zaken uitgedrukt in de zin te realiseren, zoals geïllustreerd in (5).

5

Overigens kan kunnen in het huidige Nederlands soms ook een betekenis krijgen die dicht
aanleunt bij ‘habitueel’ of ‘iteratief’ aspect (als een type van kwantificationeel aspect), zoals b.v. in
Jan kan verdomd vervelend zijn (zie Nuyts 2001: 188). In de mate dat deze betekenis in ons
onderzoek opduikt (er zijn slechts 2 gevallen in ons corpusmateriaal, enkel in het huidige
Nederlands, en het gaat niet eens om eenduidige gevallen) zullen we dit echter onder de noemer
van dynamische modaliteit vatten, en meer bepaald ofwel onder de subcategorie ‘inherent aan het
eerste argument’ (het net gegeven voorbeeld zou daar b.v. onder vallen), ofwel onder de categorie
‘situationeel’ (b.v. het kan hier hard regenen in deze tijd van het jaar).
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(4)

a. Het is goed dat je naar huis gekomen bent
b. Je kan dat niet maken man

(5)

Je mag/kan/moet onmiddellijk naar huis komen

Zoals uit de voorbeelden blijkt kan kunnen in het huidige Nederlands zowel de
betekenis van ‘morele aanvaardbaarheid’ uitdrukken, zoals in (4b) (door de combinatie met
negatie wordt dat hier uiteraard ‘onaanvaardbaarheid’), als een betekenis die ergens tussen
toelating en verplichting in zit, maar toch eerder naar verplichting neigt, zoals in (5).
(iii) Epistemische modaliteit:
Dit betreft een karakterisering van de kansen – andermaal typisch maar niet noodzakelijk
vanwege de spreker zelf – dat de stand van zaken uitgedrukt in de uiting reëel is of zal
worden in de werkelijkheid, zoals in (6).
(6)

a. Het zou kunnen zijn dat Jan thuis is
b. Jan zal wel thuis zijn, al zijn lichten branden

Zoals uit (6a) blijkt kan kunnen de epistemische waarde van ‘een kleine maar bestaande
kans’ uitdrukken.
Het feit dat deze drie semantische noties in essentie duidelijk verschillend zijn betekent
helemaal niet dat de grens ertussen altijd even duidelijk te trekken is, in het algemeen, en
in specifieke instanties van het gebruik van de relevante hulpwerkwoorden. Dat heeft
ongetwijfeld te maken met het feit dat er toch een element van overeenkomst bestaat tussen
deze betekeniscategorieën, op een heel erg elementair (abstract) niveau, nl.: alle drie de
categorieën hebben (tenminste)6 een sterke en een zwakke ‘waarde’, die (voor deontische
en epistemische modaliteit bij metaforische extensie) respectievelijk als ‘mogelijkheid’ en
‘noodzakelijkheid’ kunnen gekarakteriseerd worden. Door die overeenkomst ontstaat soms
de situatie dat het gebruik van een uitdrukkingsvorm met één van deze betekenissen een
andere van deze betekenissen impliceert of suggereert. Neem de voorbeelden in (7).
(7)

a. Kleine Flip kan de deur zelf open doen, hij is groot genoeg
b. Kleine Flip zou die deur kunnen open doen, hij is groot genoeg

6

Voor dynamische modaliteit zijn dit wellicht de twee enige waarden (dynamische modaliteit is
m.a.w. een ‘binaire’ dimensie), voor deontische en epistemische modaliteit zijn dit twee waarden
op een schaal (deontische en epistemische modaliteit zijn scalaire dimensies). Zie Nuyts (2004)
voor argumenten in dit verband.
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Elk van de uitingen in (7) karakteriseert in principe een capaciteit van kleine Flip (dynamische modaliteit), en in veel gebruikssituaties is dat wellicht ook de enige interpretatie die
een hoorder aan deze uitingen zal geven. Maar in sommige omstandigheden – b.v. wanneer
de spreker en hoorder rustig aan tafel zitten te keuvelen en niet willen gestoord worden, en
zoontje Flip buiten aan de deur staat te brullen dat hij binnen wil – kan de uiting in (7a)
perfect verstaan worden als een aanduiding dat het Flip zijn verdomde plicht is de deur zelf
open te doen in plaats van anderen daarvoor lastig te vallen (deontische modaliteit). En
(7b) kan in bepaalde omstandigheden – b.v. wanneer kleine Flip voor de deur staat en de
spreker en hoorder hem aan het observeren zijn en zich afvragen wat hij allemaal van plan
is – net zo goed verstaan worden als een aanduiding dat er een kansje bestaat dat kleine
Flip de deur ook echt gaat open doen (epistemische modaliteit).
Het gevolg van deze situatie is uiteraard dat in nogal wat gebruiksinstanties van de
modale hulpwerkwoorden ambiguïteit ontstaat (van het type dat Coates 1983: 16f ‘merger’
noemt), die voor de hoorder in reële omstandigheden wellicht geen echt probleem vormt
(het maakt niet zoveel uit of – in de genoemde condities voor de uitingen in (7) – de
hoorder de uiting als een dynamische dan wel epistemische, of een dynamische dan wel
deontische uitspraak interpreteert), maar die voor een taalkundige die tracht de mogelijke
betekenissen van de modale hulpwerkwoorden te vatten steeds weer een serieuze hinderpaal vormt (zie Nuyts 2001: 179ff voor een uitvoerige discussie van dit probleem en zijn
implicaties). Met dit probleem zullen we ook in dit onderzoek voortdurend geconfronteerd
worden.
Het is echter wellicht ook precies door het bestaan van deze ‘conversationele implicaturen’ tussen de modaliteitstypes dat er diachrone relaties tussen deze betekenissen
bestaan (en vandaar uiteraard ook dat die verschillende betekenissen door een zelfde (set
van) vorm(en), zoals de modale hulpwerkwoorden, uitgedrukt kunnen worden). Laten we
nu wat nader op die diachrone dimensie ingaan.

1.2. Modale hulpwerkwoorden en diachrone evolutie
Bij de discussie van de diachrone evolutie van de modale hulpwerkwoorden spelen twee
ongetwijfeld onderling gerelateerde noties een rol, nl. op het structurele vlak, de notie van
grammaticalisatie, en op het semantische vlak, de notie van subjectificatie.

1.2.1. Grammaticalisatie
De modale hulpwerkwoorden spelen een centrale rol in de internationale literatuur over
grammaticalisatieprocessen als één type van diachrone taalevolutie. Hun evolutie wordt
daar soms zelfs voorgesteld als hét typevoorbeeld van een grammaticalisatieproces (al dan
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niet terecht).7
Eén van de meest geciteerde ‘vroege’ definities van het fenomeen van grammaticalisatie
is die van Kurylowicz (1965: 52), die het omschreef als “an increase in the range of a
morpheme advancing from a lexical to a grammatical or from a less grammatical to a more
grammatical status”.8 Het is m.a.w. het proces waarbij een volwaardig lexicaal element
geleidelijk aan evolueert, eerst naar een semi-autonome grammaticale markeerder, vervolgens naar een volledig gebonden inflectioneel morfeem, en dan uiteindelijk helemaal verdwijnt. Modale hulpwerkwoorden – en hulpwerkwoorden heel algemeen – worden in de
recentere grammaticalisatieliteratuur (cf. b.v. Heine 1993) beschouwd als een tussenstadium in dit proces: ze zijn van lexicale verba naar grammaticale functiewoorden geëvolueerd, maar ze moeten (of kunnen)9 nog het vervolg van de weg naar volledige grammaticalisatie afleggen (alvorens te verdwijnen uit de taal).10 Er kan (uiteraard) wel variatie
zitten op de graad van ontwikkeling volgens deze schaal, tussen individuele (modale) hulpwerkwoorden in één taal (cf. b.v. Bolinger 1980 over verschillen in dit verband tussen
Engelse hulpwerkwoorden), en tussen de globale sets van (modale) hulpwerkwoorden in
verschillende talen (de Engelse ‘modals’ zijn b.v. duidelijk verder in hun ontwikkeling dan
de Nederlandse of de Duitse modale hulpwerkwoorden – cf. b.v. Goossens 1983, Heine
1993).
De net gegeven karakterisering van het proces van grammaticalisatie is natuurlijk erg
algemeen, in nogal wat opzichten is er verdere nuancering en aanvulling mogelijk en
nodig. Hier zijn enkele verdere elementen die ook voor een goed begrip van onze analyse
van kunnen later potentieel relevant zijn.
Eerst iets over de ‘brandstof’ voor het proces. Blijkbaar zijn lang niet alle lexicale
elementen geschikt om als vertrekpunt te dienen voor het proces van grammaticalisatie.
Over het algemeen lenen enkel semantisch ‘algemene’ lexicale vormen zich daartoe. Een
mooi voorbeeld betreft het werkwoord gaan in het Nederlands. Als werkwoord van
beweging is dit uiteraard semantisch algemener (of schematischer) dan, bijvoorbeeld,
wandelen. Welnu, blijkbaar is gaan daardoor meer geschikt dan wandelen om te gram7

Dat is wellicht toe te schrijven aan de hoeveelheid onderzoek die ernaar verricht is, want er
bestaan veel andere, vaak minstens even goede voorbeelden.

8

Er zijn echter nog oudere definities, o.m. die van Meillet (1912). Zie Campbell en Janda (2000) of
Hopper en Traugott (2003) voor een historisch overzicht.

9

De verdere evolutie is natuurlijk nooit een noodzaak: zoals Hopper en Traugott (2003: 109)
stellen, “continued grammaticalization is not inevitable, but may be suspended indefinitely at any
point”.

10

Dit geldt in ieder geval als het normtraject voor de ontwikkeling. Heine (1993: 77) laat wel de
optie open voor andere ontwikkelingen, met name in de richting van adverbia, maar hij lijkt dit te
beschouwen als een uitzonderlijke afwijking van het normtraject. Er zijn echter redenen om aan te
nemen dat deze alternatieve route niet zo uitzonderlijk is – zie Nuyts (2001: 263-268) voor
discussie.
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maticaliseren en de daarmee samenhangende betekenissen (zie 1.2.2.) te ontwikkelen.
Gaan heeft in het Nederlands inderdaad al volop de status van een markeerder van
‘prospectief’ of ‘inchoatief’ aspect verworven (d.i. een type van ‘fasaal aspect’), zoals geïllustreerd in (8a). Het krijgt in bepaalde contexten ook al de status van een tijdsmarkeerder,
en meer bepaald van een markeerder voor het futurum (waardoor het dus een concurrent
wordt van zullen), zoals b.v. in (8b). En ten minste in heel wat zuidelijke dialecten (b.v.
veel Brabantse dialecten, waaronder het Antwerps) krijgt het inmiddels zelfs gebruikswijzen die zeer sterk gelijken op die van een epistemische markeerder, zoals in (8c) (in de
standaardtaal is dit gebruik nog niet echt ingeburgerd). Wandelen daarentegen heeft noch
een prospectieve of inchoatieve betekenis, noch een futurumbetekenis, laat staan een
epistemische betekenis gekregen, zoals blijkt in (9).
(8)

a. Marieke gaat winkelen (ze vertrekt net)
b. Het gaat morgen vast regenen (Jan wil morgen nl. de ramen schilderen)
c. Hij gaat die opdracht weer niet goed uitgevoerd hebben (dat is onze verwachting)

(9)

a. *Marieke wandelt winkelen
b. *Het wandelt morgen vast regenen
c. *Hij wandelt die opdracht weer niet goed uitgevoerd hebben

Heine (1993: 30-31) stelt dat de meeste hulpwerkwoorden kunnen worden teruggevoerd
op een beperkt aantal volwaardige werkwoorden die uitdrukking geven aan enkele zeer
elementaire ‘basic event schemas’, zoals die in (10). Het ‘kennis’-schema in deze lijst
wordt niet vermeld door Heine, maar hoort hier niettemin duidelijk ook thuis aangezien het
frequent als bron dient voor modale hulpwerkwoorden (zoals b.v. kunnen in het
Nederlands – zie later) en andere grammaticaliserende modale uitdrukkingsvormen (zoals
b.v. – als men de notie van ‘kennen’ breed genoeg definieert – het epistemische gebruik
van het ‘mental state’-predikaat denken in het Nederlands – zie Nuyts 2001: 113ff).
Dergelijke schema’s zijn “stereotyped contents describing situations that appear to be basic
to human experience and communication and are encoded linguistically by means of
predications typically involving one predicate and two participants” (Heine 1993: 30).
(10) X is in/op Y
X beweegt naar (van) Y (weg)
X doet Y
X heeft Y
X weet Y

(locatie)
(beweging)
(actie)
(bezit)
(kennis/mentaal proces)

Hoe verloopt nu het grammaticalisatieproces in meer detail? Bronschema’s of scripts
zoals die in (10) nemen als complement een (direct) object in de vorm van een nominale
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constituent, of een inherent locatief argument in de vorm van een prepositionele of
eventueel een adverbiale constituent. De eerste fase in het grammaticalisatieproces – met
name die waarbij hulpwerkwoorden ontstaan – bestaat erin dat de aard van het complement
verandert: conceptueel, van een object/locatief argument naar een activiteit, en gepaard
daarmee, formeel, van een nominale, prepositionele of adverbiale groep naar (doorgaans)
een werkwoord. Dat nieuwe verbale ‘complement’ draagt wel vaak nog de sporen van zijn
nominale ‘voorlopers’, b.v. door een ‘genominaliseerde’ vorm aan te nemen, nl. de infinitief, of zelfs door locatieve morfologie aan te nemen. Voor de constructie in (11) bijvoorbeeld bestaat er (bij ons weten) weliswaar geen diachrone beschrijving, maar het is een
‘educated guess’ dat dit een illustratie hiervan is: dit ‘is aan het INF’-patroon heeft hoogstwaarschijnlijk zijn origine in het locatieve patroon in (10), maar is gegrammaticaliseerd tot
een markeerder van ‘continuatief’ of ‘progressief’ fasaal aspect, waarbij het werkwoordelijke complement niet alleen een nominale vorm heeft (de infinitief), maar ook
mogelijke ‘locatieve’ restanten meedraagt (zo zou men aan het tenminste toch kunnen
duiden – vgl. ook het Duitse equivalent ist beim INF, dat nog duidelijker locatief is).
(11) Lowie is aan het slapen
Het nieuwe ‘complement’ verwerft in de loop van dit proces dan feitelijk ook de status van
het hoofdwerkwoord van de zin, en het oorspronkelijke hoofdwerkwoord krijgt de status
van een grammaticale markeerder. Heine (1993) vat deze eerste stap in het grammaticalisatieproces samen in de formule in (12) (waarbij ‘V’ verwijst naar het hoofdwerkwoord).
(12) [X – V – Complement] > [X – Grammaticale functie – V],
Overigens is het proces van grammaticalisatie op zich – niet alleen tijdens de fase in
(12) trouwens, maar ook in alle verdere fasen – in feite een ‘gelaagd’ proces, in de zin dat
het (zoals hierboven al gesuggereerd) bestaat uit verschillende (samenhangende) deelprocessen: er vinden nl. tegelijkertijd semantische, morfosyntactische en fonologische ontwikkelingen plaats (en die kunnen allemaal aan een eigen, verschillend tempo verlopen).
Op semantisch gebied gaat het bijvoorbeeld (zoals in (11)) om ontwikkelingen zoals de
overgang van een locatieve naar een aspectuele betekenis. Op een algemenere manier
beschrijft Heine (1993: 54-55) dit als een proces van ‘desemantisering’, dat – specifiek met
relevantie voor de modale hulpwerkwoorden – ruwweg volgende grote fasen omvat:11

11

Overigens kan men het begrip van ‘desemantisering’ op zich zeer in twijfel trekken: in veel
gevallen kan er nauwelijks sprake zijn van betekenisverlies, maar enkel van betekenisverandering.
Zie sectie 1.2.2 voor een wat uitvoerigere discussie van de semantische component.
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1. Het subject is doorgaans menselijk, het werkwoord drukt een lexicaal concept uit en
het complement is een concreet object of een locatie.
2. Het complement begint een dynamische situatie uit te drukken.
3. Het subject is niet langer verbonden met menselijke referenten.
Desemantisering gaat ook gepaard met contextuele ‘extensie’, d.w.z., het gebruik van de
vorm in steeds meer verschillende contexten (zie Heine 2003).
Morfosyntactisch wordt het hoofdwerkwoord een hulpwerkwoord, en gebeurt er een
corresponderende aanpassing in de complementstructuur. Heine (ibidem) spreekt hierbij
van ‘decategorialisering’, en hij onderscheidt in dat deelproces ook weer een aantal fasen:
1. Het werkwoord vertoont een volledige verbale morfosyntaxis en het complement
heeft een nominale constituent of een adverbiale constituent als nucleus.
2. Het complement heeft een genominaliseerd/infiniet werkwoord als nucleus i.p.v.
een nomen.
3. Het werkwoord verliest verbale kenmerken. Het heeft geen imperatiefvorm meer,
kan niet meer worden genominaliseerd noch gepassiveerd en het complement kan
niet langer een naamwoord als kern hebben.
4. Het werkwoord verliest nog meer verbale kenmerken. Het kan niet meer
afzonderlijk genegeerd worden, het krijgt een steeds vastere positie in de zin, en het
complement verliest nominale (of adverbiale) kenmerken.
5. Het werkwoord verliest nagenoeg alle verbale kenmerken, en het complement
verwerft de morfosyntaxis van een hoofdwerkwoord, hoewel het sommige overblijfselen van z’n nominale (en/of adverbiale) morfologie kan behouden.
In een nog verdere fase van grammaticalisatie (maar dan zijn we voorbij het hulpwerkwoordelijke stadium) ontstaat er dan ook clitisering, d.w.z. de vorm verliest zijn onafhankelijkheid en wordt stilaan een affix bij zijn oorspronkelijke complement.
Op het fonologische en fonetische vlak tenslotte treedt er (wellicht gedeeltelijk ook al
tijdens de hulpwerkwoordelijke fase) erosie op: de vorm ondergaat geleidelijke reductie
(om, zoals al gezegd, uiteindelijk helemaal te verdwijnen). Het Engelse semi-hulpwerkwoord going to illustreert dat heel mooi: in het gebruik ervan met inchoatieve of
futurumbetekenis wordt het heel vaak gereduceerd, zoals in (13a), terwijl het oudere, maar
nog steeds bestaande gebruik met locatieve betekenis geen dergelijke reductie toelaat,
zoals (13b) toont.12

12

Deze vorm illustreert meteen dat grammaticalisatie niet alleen afzonderlijke morfemen hoeft te
betreffen, maar ook combinaties van morfemen kan vatten (Heine 1993: 30). Be going to bestaat
immers uit vier morfemen die aanvankelijk enkel aanduidden dat iemand ergens naartoe ging, maar
die nu samen een hulpwerkwoord vormen. Niet alleen combinaties van morfemen kunnen
grammaticaliseren, overigens. Zo kan bijvoorbeeld in bepaalde opzichten ook van de Nederlandse
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(13) a. I’m gonna go now
b. *I’m gonna town
Ook voor clitisering en erosie beschrijft Heine (ibidem) verschillende stadia, maar die laten
we hier achterwege aangezien ze van minder belang zijn voor onze analyse van kunnen.
Volgens Heine (1993: 59) is er trouwens een zekere band tussen de verschillende stadia
voor de verschillende dimensies van de ontwikkeling, en op die manier kan een ruw
schema zoals in (12) in meer genuanceerde tussenstadia opgedeeld worden, nl. zoals
weergeven in (14) (voor de twee eerstgenoemde dimensies).
(14) Globale fasering
Desemanticization
Decategorization

A
1
1

B
2

C
3
2

D

E

F

3

4

5

Het is overigens van belang voor ogen te houden dat het grammaticalisatieschema in
(12), en de verschillende meer gedetailleerde fasen zoals geschetst in (14), in feite een
abstractie zijn. Zoals gezegd vormt het schema in (12) enkel de eerste stap in het proces
van grammaticalisatie, er volgen dus nog een stel verdere stappen in de evolutie van de
betrokken vormen. En de grenzen met die verdere stappen zijn vaag en in zekere zin
arbitrair: immers, grammaticalisatie is een gradueel en continu proces. (Hetzelfde geldt
uiteraard voor de subtielere posities in (14) onderling). Vandaar dus ook de reeds eerder
genoemde verschillen qua grammaticalisatiegraad tussen individuele hulpwerkwoorden (en
andere grammaticaliserende constructies uiteraard) binnen één taal, en tussen de sets van
hulpwerkwoorden in verschillende talen. Bovendien hoeft (12) niet te betekenen dat het
‘bronpatroon’ verdwijnt: vormen in verschillende fasen van een grammaticalisatieproces
kunnen naast elkaar bestaan. Zo hebben hulpwerkwoorden zoals zijn (b.v. in (11)), hebben
of willen ook nog steeds een hoofdwerkwoordelijke tegenhanger in het huidige Nederlands, en zoals we later nog zullen zien in onze analyse van kunnen, is het in sommige
concrete instanties van het gebruik van vormen niet evident of men met een hoofd- dan wel
een hulpwerkwoordelijk gebruik te maken heeft. De fase waarin een grammaticaliserend
morfeem op verschillende manieren kan worden gebruikt noemt Heine de overlapfase.
In die termen kunnen (de verschillende gebruikswijzen van) individuele hulpwerkwoorden dus op een continuüm geplaatst worden (Heine 1993 noemt het een ‘grammaticalization chain’, Hopper en Traugott 1993, 2003 noemen het een ‘cline’), dat zowel
diachrone als synchrone relevantie heeft ((14) kan daar b.v. een instrument voor zijn).
Diachroon toont de schaal de evolutie van oudere vormen (links) naar recentere vormen
woordvolgorde gezegd worden dat ze is gegrammaticaliseerd: ze heeft b.v. een grammaticale
betekenis gekregen die vroeger door de naamvallen werd gedragen, ze maakt nl. duidelijk wat het
subject van de zin is en wat de objecten zijn.
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(rechts) van een specifiek hulpwerkwoord. En synchroon toont de schaal hoe de nog
bestaande alternatieve gebruikswijzen van één vorm zich tot elkaar verhouden (cf.
Hopper’s 1991: 20 ‘principle of divergence’), en tonen de schalen voor verschillende
vormen de verschillen tussen die vormen in termen van hun grammaticalisatiegraad.
Er is één element van het grammaticalisatieproces dat volgens velen absoluut is, nl. de
richting ervan: het proces gaat steeds van minder grammaticaal naar meer grammaticaal,
en niet omgekeerd (cf. Heine et al. 1991, Hopper en Traugott 1993, 2003, Bybee et al.
1994, Traugott 2003). M.a.w., volgens deze visie bestaat er in essentie geen ‘degrammaticalisatie’. Of dit standpunt in zo radicale termen vol te houden is is een andere vraag:
zonder twijfel is dit de dominante trend, maar er zijn toch ook wel wat diachrone processen
te noemen (b.v. het – boven al aangehaalde – in nogal wat talen voorkomende ontstaan van
adverbia uit modale hulpwerkwoorden – zie Nuyts 2001: 268; en zie ook van der Auwera
en Plungian 1998 voor enkele voorbeelden) die erg moeilijk in dit plaatje te passen zijn.
(Heine 2003 en Traugott 2005 zetten ook erg voorzichtig de deur op een kier.)

1.2.2. Subjectificatie
Het schema in (14) suggereert dat in het proces van grammaticalisatie de desemantisering
van de betrokken vormen – in ons geval: werkwoorden – zowat helemaal in de vroegste
fasen van het proces voltrokken wordt. Dat is echter misschien wel adequaat voor het
proces van het verlies van de oorspronkelijke ‘referentiële’ betekenis van het werkwoord
(dat is ook de enige manier waarop de – zoals eerder gezegd op zich erg ongelukkige –
term ‘desemantisering’ zinvol kan of mag verstaan worden). Maar het kan in geen geval
betekenen dat de semantische evolutie van het grammaticaliserende element daarmee
beëindigd is. Wel in tegendeel. In heel wat grammaticalisatieprocessen – en met name ook
heel vaak in de processen die tot de vorming van hulpwerkwoorden leiden – wordt het
werkwoord een markeerder van wat in de Engelstalige literatuur vaak ‘tense-aspectmodality’- (of TAM-)categorieën genoemd wordt (Heine spreekt daarbij van ‘V-to-TAMchains’), en wat wij met een algemenere term ‘kwalificaties van standen van zaken’ zullen
noemen (zie beneden voor nadere details). Daarmee treden de betrokken vormen een heel
andere semantische wereld binnen – één waarin niet minder sprake is van volwaardige
betekenissen, zij het betekenissen van een heel apart type. En eens die wereld binnengetreden, kunnen vormen dan ook een verdere weg van semantische evolutie afleggen
tussen de verschillende types van kwalificationele betekenissen, parallel (toch ten minste
gedeeltelijk – zie beneden) met verdere processen van vormelijke (morfosyntactische en
fonologische/fonetische) grammaticalisatie (en dus zeker ver over fase C in schema (14)
hierboven heen).
De semantische ontwikkelingen in dit verband hebben in de laatste jaren vrij veel
aandacht gekregen, o.m. in het werk van Traugott en collega’s (zie b.v. Traugott 1989,
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2005, Traugott en Dasher 2002), en in het algemeen lijkt er daarbij een tendens vast te
stellen in de richting van wat Traugott noemt een geleidelijke ‘subjectificatie’ van de
betrokken betekenissen. Dat wil zeggen: vormen ontwikkelen in het algemeen van
betekenissen die nauwer aansluiten bij de beschrijving van de ‘objectieve wereld’
(uiteraard, in de allervroegste fasen van het proces, vertrekkend bij wat hierboven
‘referentiële betekenissen’ werd genoemd, zoals uitgedrukt door volwaardige werkwoorden van het type vervat in (10) in vorige sectie) naar betekenissen die nauwer
aansluiten bij de persoonlijke denksfeer van de spreker, d.w.z. die uitdrukking geven aan
persoonlijke inschattingen of attitudes van de spreker.13
Bij Traugott en collega’s blijft die notie van subjectificatie erg vaag en intuïtief, maar
zoals betoogd in Nuyts (2001: 314, 355) kan ze meer precies gemaakt worden op basis van
het concept van de ‘hiërarchisering’ van kwalificationele noties, van het type voorgesteld
in een aantal functionalistische grammaticamodellen, en in meer algemene termen in de
analyses in Nuyts (2001). Zonder in details te treden kan de essentie van dit concept
(althans in de analyse in Nuyts 2001 – zie daar voor meer details) als volgt gevat worden.
Verschillende kwalificationele categorieën blijken van elkaar te verschillen in termen van
hun mogelijk semantisch bereik in een taaluiting: sommige kwalificationele categorieën
kunnen andere in hun ‘greep’ hebben, maar niet omgekeerd. Om maar één kleine illustratie
te geven: in een uiting zoals misschien komt Jan morgen naar huis, heeft misschien
uiteraard ‘greep’ op morgen, maar morgen kan nooit verstaan worden als hebbende ‘greep’
op misschien. Deze semantische verhouding tussen kwalificationele dimensies wordt dan
ook gereflecteerd in het linguïstische gedrag van de uitdrukkingsvormen in kwestie (b.v. in
de woordvolgorde). Deze semantische ‘scopus-relaties’ blijken een vrij universeel gegeven
te zijn, in het algemeen en in elk specifiek geval. Die verhoudingen in het semantische
bereik van deze dimensies corresponderen bovendien met een aantal inherente karakteristieken van de kwalificationele dimensies: breder bereik correleert met een verbreding
van de ‘conceptuele kijk’ op de stand van zaken die gekwalificeerd wordt (geleidelijk meer
inbreng van externe informatie over de wereld), en gecorreleerd daarmee met een toenemende ruimte voor persoonlijke inbreng van de spreker in de bepaling van de kwalificationele waarde (vandaar uiteraard de correlatie met subjectificatie). In theorieneutrale
termen ziet de hiërarchie van enkele van de belangrijkste kwalificationele dimensies er als
in (15) uit (Nuyts 2001: 347).

13

Overigens omvat dit niet enkel ontwikkelingen naar of tussen kwalificationele betekenissen,
maar ook ontwikkelingen in de richting van, b.v., tekstuele gebruikswijzen en betekenissen (van
‘discourse markers’, b.v.). Hoewel dit laatste type van ontwikkeling wellicht niet helemaal los staat
van het systeem van kwalificationele betekenissen (cf. Nuyts 2001: 351-352), komen er toch
componenten bij kijken die voor onze doelstellingen in deze paper – de modale hulpwerkwoorden
– niet van belang zijn. We zullen ons in het volgende daarom enkel concentreren op ontwikkelingen m.b.t. het systeem van kwalificationele betekenissen.

18

(15) > evidentialiteit
> epistemische modaliteit
> deontische modaliteit
> tijd
> quantificationeel aspect / dynamische modaliteit
> kwalificationeel aspect
> stand van zaken
Als we de notie van subjectificatie in diachrone taalverandering dan vertalen in de
termen van schema (15), dan komt dat erop neer dat vormen in principe helemaal onderaan
de hiërarchie ‘vertrekken’, en in opeenvolgende diachrone stappen geleidelijk aan ‘opklimmen’ naar hogere niveaus in het systeem. Overigens geldt ook hier weer de veronderstelling dat dit proces unidirectioneel is, net zoals het grammaticalisatieproces.
Dit opklimmen gebeurt trouwens ongetwijfeld volgens bepaalde principes, maar er
bestaat discussie in de literatuur over de precieze aard van de mechanismen die daarbij aan
het werk zijn. Sommige stellen dat dit gebeurt door de conventionalisering van ‘conversationele implicatures’, van het type geschetst voor de modale betekenissen aan het einde van
sectie 1.1 (wat in wezen neerkomt op een analyse in termen van metonymische processen),
zo b.v. Traugott (1989, 2005). Maar anderen nemen aan dat de diachrone betekenisovergangen in grammaticalisatie gebeuren via een proces van metaforisatie, zo b.v. Sweetser
(1990). En nog anderen nemen aan dat soms het ene proces, en soms het andere proces
optreedt, zo b.v. Bybee et al. (1994). Maar zoals ook Heine et al. (1991) en Heine (1993)
stellen: wellicht is de metafoor-analyse accuraat op een macro-niveau (nl. als een globaal
perspectief achteraf op bronbetekenis en resultaatbetekenis), maar zijn de processen van
taalverandering die feitelijk optreden enkel verklaarbaar in termen van metonymische
overgangen. (Zie Nuyts 2001: 182-183 voor discussie, en vgl. Goossens 1999 voor
evidentie.) Die metonymische processen worden dan wellicht (zo wordt toch meestal
aangenomen) in de hand gewerkt door bepaalde contextuele factoren zoals de aard van het
subject van de zin, de aard van de stand van zaken (de ‘aktionsart’), de temporele situatie,
enz. (cf. Traugott 2005).14
En inderdaad, concreet met betrekking tot de modale hulpwerkwoorden, blijkt dat hun
betekenisontwikkeling in heel verschillende talen volgens de ‘logica’ van het systeem in
(15) verloopt. Ze hebben inderdaad (zoals al aangegeven in 1.2.1) vrij systematisch hun
origine in volwaardige werkwoorden, ze zetten dan meestal de eerste stap naar een
dynamisch modale betekenis, en ontwikkelen van daaruit – mogelijk via metonymische
processen beïnvloed door contextuele factoren – een deontische betekenis, en vervolgens
14

Dat zijn dan ongetwijfeld ook dezelfde factoren die synchroon, in geval van ambiguïteit in het
gebruik van modale hulpwerkwoorden, bepaalde betekenissen faciliteren – zie Nuyts (2001: 193ff)
voor een bespreking van een aantal van die factoren m.b.t. de dynamische vs. epistemische lezing
van de modale hulpwerkwoorden.
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een epistemische betekenis (al dan niet lineair: er zijn aanwijzingen dat de ontwikkeling
van de epistemische betekenis ten minste in sommige gevallen rechtsreeks uit de dynamische betekenis gebeurt, en niet uit de deontische). (Zie o.m. Goossens 1982, 1999,
Shepherd 1982, Traugott 1989, Bybee et al. 1994, Nuyts 2001.)
Overigens is de precieze graad van correlatie van semantische subjectificatieprocessen
en structurele grammaticalisatieprocessen (over stadium C in het schema van Heine in (14)
hierboven heen) niet helemaal evident (zie o.m. Traugott en Dasher 2002 voor discussie),
maar niettemin wordt voor de modale hulpwerkwoorden vrij algemeen aangenomen dat er
wel degelijk een samenhang bestaat: het epistemische gebruik van de vormen lijkt algemeen sterker gegrammaticaliseerd dan het deontische, en dat is op zijn beurt sterker
gegrammaticaliseerd dan het dynamische gebruik (zie de in vorige paragraaf geciteerde
literatuur).

1.3. De diachronie van de modale hulpwerkwoorden in het Nederlands
De discussie in sectie 1.2 geeft een summier beeld van wat tot hiertoe wordt aangenomen
m.b.t. de principes achter de ontwikkeling van de modale hulpwerkwoorden in ‘de talen
van de wereld’, en die inzichten zijn gebaseerd op vrij intens onderzoek naar systemen van
modale hulpwerkwoorden in een veelvoud van talen. Maar, zoals al aangegeven in de
inleiding, dit onderzoek is tot hiertoe grotendeels voorbij gegaan aan het Nederlands. Zoals
ook de synchrone situatie van de Nederlandse modale hulpwerkwoorden een ondergerepresenteerd onderzoeksdomein is, zeker binnen de functionalistische taalbenadering (dit in
schril contrast met de situatie m.b.t. talen zoals het Engels of het Duits), zo is er nauwelijks
onderzoek gebeurd naar de diachrone evolutie van deze vormen. De enige ons bekende
studies zijn die van Duinhoven (1994) en Nuyts (1996, 2001: 228ff), allebei specifiek over
kunnen (maar Nuyts schetst ook in ruwe termen de diachrone evolutie van de andere
modale hulpwerkwoorden in het Nederlands). Beide zijn echter ‘gehandicapt’ wat betreft
hun empirische onderbouwing: Duinhoven is een zuiver ‘conceptuele’ analyse van de
betekenisevolutie van kunnen, zonder enige studie van reëel diachroon tekstmateriaal, en
Nuyts baseert zich uitsluitend op de historische citaten bij de relevante lemma’s uit de
woordenboeken van Verwijs en Verdam (1885-1929) en De Vries en Te Winkel (18641998), wat ook verre van een garantie is op een sluitende analyse.
De informatie uit deze laatste bronnen suggereert in ieder geval tentatief dat de evolutie
van de Nederlandse modale hulpwerkwoorden in principe ruwweg in overeenstemming is
(of kan zijn) met de algemene veronderstellingen in de grammaticalisatie- en subjectificatieliteratuur. Alle modale hulpwerkwoorden komen origineel van volwaardige predikaten (zoals ook blijkt uit De Vries 1971 en Van Wijck 1971; of de aard van de originele
predikaten hier echter zo mooi past in de veronderstellingen van Heine 1993 in dit verband
– cf. de ‘basic event schemas’ in (10) in sectie 1.2.1 – laten we nu maar even in het
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midden, maar behalve voor kunnen is dat niet zo evident), en lijken min of meer het eerder
beschreven pad van semantische ontwikkelingen te hebben gevolgd, zoals blijkt uit (16)
(aangepast overgenomen uit Nuyts 2001: 232).15
(16) Vorm
kunnen:
mogen:
moeten:
zullen:

Betekenis oorspr. zelfst. ww.
‘mentale capaciteit hebben, kennen’
‘sterk zijn’
(?) ‘meten, de grenzen bepalen’
‘iemand iets schuldig zijn’

Betekenisevolutie als mod. hulpww.
> dyn > deont
>/+ epist
> dyn > deont
[>/+ epist]
> dyn > deont
>/+ evid
> deont >/+ temp
>/+ epist

Specifiek wat betreft kunnen (connen in het Middelnederlands) geven de genoemde
woordenboekbronnen (zie Nuyts 1996: 46-47) nog regelmatig sporen aan van het oorspronkelijke gebruik als een min of meer zelfstandig hoofdwerkwoord in het Middelnederlands en in het Vroegnieuwnederlands. Maar in het huidige Nederlands is dit gebruik
wellicht enkel nog marginaal terug te vinden in vrij idiomatische gevallen – die meestal
trouwens als substandaard taalgebruik gelden – van het type hij kan kunstjes met een bal of
hij kan Frans. Verder suggereren de woordenboekbronnen dat het dynamische gebruik
dominant was in het Middelnederlands, maar dat het deontische en het epistemische
gebruik nog niet voorkwamen. De oudste sporen van het deontische gebruik vinden we in
de 16de eeuw, en de oudste sporen van het epistemische gebruik lijken (althans volgens de
woordenboekgegevens – zie later) pas op te duiken in de late 19de eeuw.
Dit laatste wordt door Nuyts (2001: 233) aangehaald als een verklaring voor de vaststelling (ibidem: 187) dat met name het epistemische gebruik van dit hulpwerkwoord in het
huidige Nederlands erg onstabiel is, in de zin dat er nauwelijks eenduidige gevallen van
bestaan, maar dat de potentieel epistemische gevallen vrijwel steeds ambigu zijn met een
dynamisch modale lezing (vgl. de bespreking van de relaties tussen modale betekenissen in
sectie 1.1 hierboven). Een typisch voorbeeld is (17) (overgenomen uit Nuyts 1996: 43).

15

Zie Nuyts (2001) voor illustraties en nadere toelichting. De epistemische betekenis van mogen is
inmiddels terug verdwenen, vandaar de haken. Dit gaat niet in tegen de subjectificatie-hypothese:
het gaat hier niet om het ontwikkelen van een betekenis lager in het systeem in (15) uit een
betekenis hoger in dat systeem, het gaat enkel om een ‘regressie’ van een eerder volgens de logica
van het systeem ontstane betekenis. De evolutie van zullen is onzeker. Bybee en Pagliuca (1987) en
Bybee et al. (1991) argumenteren dat futurumbetekenissen uit deontische betekenissen ontstaan,
wat zou ingaan tegen de logica van het systeem in (15) hiervoor. Voor het Nederlands kan dit in
ieder geval niet bevestigd noch ontkend worden, althans niet volgens de procedures gevolgd in
Nuyts (1996, 2001), aangezien de beide betekenissen al voorkomen in de oudste geconsulteerde
bronnen. De sleutel ligt wellicht in de Oudnederlandse periode, maar daarvan zijn helaas vrijwel
geen bronnen bewaard (wat overgeleverd is is sowieso ruim onvoldoende om dit soort onderzoek
uit te voeren). Voor alle vormen is onzeker of de epistemische betekenis ontstaan is uit de
deontische, dan wel rechtstreeks uit de dynamische (zie de discussie hierover in 1.2.2) – hierop
komen we later terug specifiek m.b.t. kunnen.
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(17) Het nieuw [sic] systeem zal bestaan uit de 100 ABM-lanceerders die zijn toegelaten
krachtens het ABM-verdrag en het zou tegen 1987 volledig operationeel kunnen zijn
Kunnen kan hier enerzijds verstaan worden als een aanduiding dat de gegeven omstandigheden (de planning en werkzaamheden van de Russische wapenindustrie) de potentie
inhouden dat het systeem tegen 1987 operationeel zal zijn (d.w.z., een geval van situationele dynamische modaliteit – zie sectie 1.1), maar het kan evengoed verstaan worden als
een inschatting vanwege de auteur dat er een kans bestaat dat het systeem dan operationeel
zal zijn (d.i. epistemische modaliteit). De enige echt eenduidige epistemische gevallen
blijken allemaal van hetzelfde type te zijn, nl. optredend met het syntactische patroon in
(18) (dat echter erg weinig opduikt in corpusdata).
(18) Het zou kunnen zijn dat Jan nog naar huis komt vanavond
Deze vaststellingen suggereren erg sterk dat de epistemische betekenis van kunnen in het
huidige Nederlands nog in belangrijke mate een kwestie is van ‘contextuele inferentie’ (en
dus nog niet sterk geconventionaliseerd is, behalve dan wellicht in het patroon in (18)),16
en dat zou dus kunnen samenhangen met het feit dat die epistemische betekenis een relatief
recente ‘verworvenheid’ van dit hulpwerkwoord is. De achterliggende gedachte is dan
uiteraard dat ambiguïteit en betekenisverandering hand in hand gaan, een veronderstelling
die ook elders in de literatuur te vinden is (cf. Traugott 2005). (Het onderzoek van Nuyts
2001 liet de deontische betekenis helemaal buiten beschouwing.)
Overigens kan de vaststelling dat er wel systematische ambiguïteit optreedt tussen de
epistemische en dynamische lezing, maar hoegenaamd niet tussen de epistemische en
deontische lezing (er is geen enkel geval van deze laatste ambiguïteit in de corpusdata van
Nuyts 2001), eventueel gezien worden als een argument dat de epistemische betekenis niet
uit de deontische betekenis is ontstaan, maar rechtstreeks uit de dynamische (zie Nuyts
2001: 232-233). Immers, anders zou men wel een systematische interferentie van de
deontische en de epistemische betekenis verwachten.
Duinhoven (1994: 48-54) schetst – op een puur conceptueel-analytische basis – een
meer gedetailleerde ontwikkelingsgang van kunnen. Hij gaat uiteraard ook uit van de
veronderstelling dat kunnen begonnen is als een zelfstandig werkwoord dat ‘kennen’ of
‘weten’ betekende. Wanneer kunnen in een eerste ontwikkelingsfase een verbaal
complement krijgt (en dus een hulpwerkwoord wordt), noemt de persoonsvorm (het hulpwerkwoord) in eerste instantie een menselijke faculteit. “Daardoor zijn onbezielde subjecten uitgesloten” (Duinhoven 1994: 47). De zogenaamde menselijke faculteit wordt aan-

16

Deze observatie i.v.m. de binding van de epistemische betekenis met het patroon in (18) biedt
evidentie voor de stelling van Traugott (2003) dat ‘constructies’ een belangrijke rol spelen in
processen van grammaticalisatie en subjectificatie.
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vankelijk door het (zins)subject ‘gegenereerd’, en bijgevolg is het hoofdwerkwoord een
handelingswerkwoord. Het voorbeeld in (19) illustreert die situatie (Duinhoven 1994: 47).
(19) Jef kan schrijven
De mogelijkheid tot schrijven wordt, aldus Duinhoven, gecreëerd door Jef.
In een volgend stadium wordt de mogelijkheid volgens Duinhoven niet langer door het
subject gecreëerd, maar is het alleen maar eigen aan het subject. Het hoofdwerkwoord is op
dat moment niet meer beperkt tot handelingswerkwoorden – vgl. (20) – en ook onbezielde
subjecten kunnen nu voorkomen – vgl. (21). (Merk op dat we in (20) te maken hebben met
wat we in sectie 1.1 een ‘iteratieve’ of ‘habituele’ aspectuele betekenis genoemd hebben,
en dat in (21) een epistemische lezing niet denkbeeldig is.)
(20) Rudy kan nijdig zijn
(21) De rivier kan gaan overstromen
In de fase die hierop volgt gaat het er niet meer om dat de mogelijkheid gecreëerd wordt
door of eigen is aan het subject, maar wel dat ze aan het subject geboden wordt. Eerst zijn
het de omstandigheden, zoals in (22), later is het een andere persoon die de mogelijkheid in
het leven roept, zoals in (23). In dit laatste geval is het kunnen niet meer echt aan het
subject gebonden, maar is de mogelijkheid veeleer het gevolg van een toelating (wellicht
vanwege de spreker). (We herkennen in (22) natuurlijk onze categorie van ‘door omstandigheden bepaalde’ dynamische modaliteit, en in (23) die van deontische modaliteit – zie
sectie 1.1.)
(22) We kunnen onder de blote hemel slapen bij deze temperatuur
(23) Je kan nu aan je examen beginnen
In de laatste fase krijgen de modale hulpwerkwoorden dan een epistemische betekenis,
zoals in (24). Epistemiciteit zegt evenmin wat over het subject, maar wel wat over de stand
van zaken in zijn geheel.
(24) A: Wie belt er nu weer aan?
B: Dat zou de postbode kunnen zijn.
Het onstaan van epistemisch kunnen wordt volgens Duinhoven op twee manieren in de
hand gewerkt: er is enerzijds, zoals hierboven geïllustreerd, het zich gradueel loskoppelen
van persoonsvorm en zinssubject, en anderzijds de herinterpretatie van werkelijke naar
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geestelijke (logische) mogelijkheid: “Wie Jan zoekt, die [vanwege het mooie weer] in de
tuin kan zitten (IV), zal tot de conclusie komen, dat Jan in de tuin kan zitten (VI)”
(Duinhoven 1994: 50-51), waarbij (IV) staat voor ‘deontische modaliteit bepaald door de
omstandigheden’ (d.i. wat wij eerder door de omstandigheden bepaalde dynamische
modaliteit zouden noemen), en (VI) voor ‘epistemische modaliteit’.
Duinhoven verschilt zo te zien van de conclusies in Nuyts (2001) als hij aanneemt dat
de epistemische betekenis van kunnen uit de deontische is ontstaan – tenzij dit enkel een
terminologische kwestie is. Immers, zijn afbakening van de semantische categorieën is
blijkbaar niet helemaal gelijk aan de onze, en in het net gegeven citaat komt wat hij
‘deontisch’ noemt inderdaad net overeen met wat wij (een variant van) dynamisch noemen.
Voor het overige is deze analyse van Duinhoven uiteraard perfect compatibel met de
woordenboekinformatie verzameld in Nuyts (1996, 2001).
Laten we dan eens kijken of we deze preliminaire/conceptuele analyses van kunnen ook
hard kunnen maken, en of we er eventueel verdere lessen bij kunnen trekken, met name
i.v.m. de types van omstandigheden waarin dit soort van ontwikkelingen kan optreden, en
eventueel ook i.v.m. de grammaticalisatie- en subjectificatiehypotheses in het algemeen,
als we naar het optreden van dit (hulp)werkwoord in reëel taalmateriaal uit de geschiedenis
van het Nederlands gaan kijken.
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2. De methode
2.1. Corpussamenstelling
Dit onderzoek gaat dus uit van een corpus van instanties van kunnen (en zijn historische
voorlopers). Om de hoeveelheid materiaal binnen redelijke perken te houden hebben we
het corpus gelimiteerd tot in totaal 600 instanties, gelijkmatig verdeeld over 3 verschillende en maximaal uit elkaar liggende fasen in de ontwikkeling van het Nederlands (er zijn
dus 200 instanties uit elke fase): het Middelnederlands van vóór 1300, het Vroegnieuwnederlands van 1550 tot 1650, en het huidige Nederlands van na 1980. Vergelijking van
die drie historische momentopnamen zou ons een redelijk beeld van de ontwikkelingstendensen moeten geven.17
Voor de keuze van tekstmateriaal uit die verschillende fasen en de selectie van gevallen
van kunnen daaruit waren er enkele moeilijke knopen door te hakken. In ideale omstandigheden is een corpus volledig representatief voor de ‘populatie’ waaruit het getrokken wordt
(McEnery en Wilson 1996: 63-66), d.w.z., voor ‘het Nederlands’ van elk van de drie
genoemde periodes. Maar zeker voor de oudere taalstadia is dat een zogoed als onmogelijke opgave, gedeeltelijk om principiële en gedeeltelijk om praktische redenen.
Een eerste principiële kwestie betreft het probleem van de regionale variatie. Hét Middelnederlands bestaat immers niet, maar is een amalgaam van allerlei dialecten. En zelfs in
het Vroegnieuwnederlands is er nog lang geen gestandaardiseerde norm, zoals die in het
huidige Nederlands wel bestaat. Maar natuurlijk is er zelfs vandaag nog steeds – of
misschien zelfs opnieuw steeds meer – een verschil in de standaardtaal tussen Noord en
Zuid. Het is dus steeds van belang te streven naar een redelijke geografische spreiding van
het materiaal, maar dat is niet altijd even gemakkelijk uitvoerbaar (zie beneden).
Een tweede principiëel probleem betreft de beperkte overlevering van tekstmateriaal uit
de oudere periodes. Uiteraard hebben we voor het Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands geen gesproken materiaal, hoewel dat precies het meest natuurlijke beeld geeft van
een taal. En dat laatste geldt ongetwijfeld veel sterker voor de oudere fasen van het Nederlands, en zeker voor het Middelnederlands, dan voor het huidige Nederlands, aangezien de
cultuur in de Middeleeuwen nog uitgesproken oraal was, en de rol van geschreven taal veel
17

Een nadeel van deze procedure is dat we geen kijk krijgen op de relatieve frequentie van dit
hulpwerkwoord in de verschillende stadia van het Nederlands. Uit andere empirische informatie
(informele analyses ter voorbereiding van een ander onderzoek) is ons echter bekend dat kunnen in
het Middelnederlands nog aanzienlijk minder frequent is dan in het Vroegnieuwnederlands en het
huidige Nederlands. De oorzaak van de sterke toename in frequentie van dit hulpwerkwoord vanaf
het Vroegnieuwnederlands ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat het vanaf dan heel wat functies
begint over te nemen van het hulpwerkwoord mogen – zo is in die periode b.v. zowel de dynamisch
modale als de epistemische betekenis van mogen, die zeer manifest waren in het Middelnederlands,
helemaal verloren gegaan, en kunnen heeft ongetwijfeld die niche ingevuld. De interferentie van de
betekenisevolutie van mogen en kunnen is echter onderwerp voor een later onderzoek.
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beperkter was dan nu. Weliswaar sluit in de allervroegste fasen van het Middelnederlands
het literaire taalgebruik wellicht nog vrij ‘sterk aan bij de gesproken taal, maar dat is en
blijft relatief (denk aan rijmdwang en andere stijlprocédés die ook dan al het literaire taalgebruik (ver)kleuren). En in het Vroegnieuwnederlands is er ook in literair taalgebruik van
die band tussen gesproken en geschreven taal niets meer over. Voor de oudere fasen van de
taal moeten we dus noodgedwongen beroep doen op taalmateriaal met heel specifieke
karakteristieken, zoals – vooral – de reeds aangehaalde literaire teksten, en in de mate van
het beschikbare ook administratieve teksten (die, wellicht precies zoals juridische en
administratieve teksten nu, gekarakteriseerd zijn door een – voor de normen van hun tijd –
erg formeel, archaïsch en idiosyncratisch taalgebruik), of wetenschappelijke en beschouwende tractaten. In dit opzicht is echte representativiteit voor die taalstadia dus sowieso
onmogelijk.
Een praktisch probleem betreft de toegankelijkheid van tekstmateriaal voor het zoeken
van relevante gevallen van kunnen, en de uiteindelijke keuze van gevallen: het efficiëntst is
uiteraard als men elektronische bestanden kan gebruiken, omwille van de snelheid van
zoeken van treffers – maar lang niet alle taalmateriaal is op die manier toegankelijk. En bij
het elektronisch zoeken is dan bovendien vaak de vraag hoe men een representatief staal
van gevallen van kunnen geselecteerd krijgt.
Hoe is dat alles praktisch geïmplementeerd in de corpusopbouw?
Voor het vroege Middelnederlands bestaat er uiteraard een onovertrefbare bron van
gegevens, nl. het Corpus Gysseling (CG), in elektronische vorm beschikbaar via de CDrom Middelnederlands van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (1998). Het CG
bevat (bijna) alle overgeleverde Middelnederlandse teksten van voor 1301. ‘CG1’ bevat
ambtelijke teksten (oorkondes, boedelbeschrijvingen e.d.), ‘CG2’ bevat de literaire teksten
uit die periode. Het adjectief ‘literair’ moet ruim opgevat worden: het omvat b.v. ook
werken zoals het Nederrijns Moraalboek, dat de middeleeuwer op verantwoorde wijze
door het leven wil leiden, en Maerlants Naturen Blume, waarin allerhande vreemdsoortige
natuurschepselen worden beschreven, ter vermaak wellicht, maar meer toch nog ter lering
– in dergelijke gevallen gaat het ten minste evenzeer om essayistisch of populair-wetenschappelijk werk. De meeste ‘literaire’ teksten in CG2 zijn op rijm, maar er zijn ook prozateksten. Het Moraalboek bijvoorbeeld is niet berijmd. Al ons materiaal komt uit het CG.18

18

Op de CD-rom Middelnederlands vinden we ook nog een boek prozateksten, en een boek
rijmteksten. We hebben daar geen gebruik van gemaakt omdat de teksten van voor de veertiende
eeuw in beide boeken ook in het CG zijn opgenomen. Jongere teksten hebben we niet gebruikt, ten
eerste omdat de periode die we bestuderen dan te lang zou worden, en ten tweede omdat de teksten
uit het proza- of rijmboek vaak niet geografisch te situeren zijn, of de datering ervan verre van
precies is (wat natuurlijk een inherent aspect is van veel oudere teksten). Ten slotte zou het, als we
rijm- en of prozaboek gebruiken, die lopen tot resp. 1500 en 1550, niet evident zijn waar we precies
de ultieme datum moeten situeren voor opname in ons corpus. Bovendien hébben we sowieso
proza en rijm in het CG.
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Bij de selectie van materiaal uit het CG hebben we (omwille van de hierboven genoemde principiële redenen) gestreefd naar zowel geografische spreiding als naar spreiding
over de verschillende beschikbare tekstgenres. Geografisch werd gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van vormen over Vlaanderen (West en Oost), Brabant (West en Oost),
Limburg, het Nederrijngebied, en Holland. De keuzes in dit verband zijn echter niet
evident. Immers, waar situeer je een bepaalde tekst: geldt de geboortestreek van de auteur
als maatstaf, of is dat het scriptorium waar hij verblijft? De auteur en/of de kopiist is/zijn
bovendien vaak onbekend. Als de schrijver (of kopiist) wel bekend is, is het probleem niet
van de baan: van Maerlant kennen we, maar is (of schrijft) de man (als) een West-Vlaming
of een Hollander? Hij verbleef geruime tijd in beide streken en schreef voor zowel
Vlaamse als Hollandse broodheren. De indeling die wij hebben gehanteerd is gebaseerd op
de indeling in Pijnenburg et al. (2001: XIV-XV), waarin de plaats waar het afschrift is
ontstaan als criterium is gebruikt. Binnen elk gebied werd gestreefd naar een evenredige
spreiding per tekstgenre (ambtelijke, ‘zuiver’ literaire, religieuze, en wetenschappelijke
teksten – proza en rijm). Maar een ‘mathematisch’ gelijkmatige spreiding (evenveel tokens
per regio en genre) is onmogelijk te bereiken. Ten eerste is het tekstmateriaal geografisch
onevenredig overgeleverd: niet elke regio heeft evenveel materiaal uit deze periode
bewaard. Dat geldt des te meer als we de regio combineren met de variabele ‘genre’. Zo is
in het Limburgse ambtelijke tekstbestand bijvoorbeeld geen enkele treffer gevonden, in
Holland, Vlaanderen en Brabant wel. Ten tweede is het niet mogelijk om een duidelijke
grens te trekken tussen de genres: alle teksten, met uitzondering misschien van de
kluchten, hebben een religieuze inslag, wetenschappelijke teksten zijn berijmd, enz.
Uiteindelijk hebben we voor het Middelnederlands volgende teksten gebruikt (zie de
CD-rom Middelnederlands voor detailinformatie over deze werken):
Holland: Perchevael; ambtelijke teksten uit CG1.
Brabant: Sente Lutgart (de Kopenhaagse Lutgart; auteur vermoedelijk: Willem van
Affligem); Brabantse vertaling van het Nibelungenlied; Alexiuslegende; Boeve van
Hamtone; Sinte Kerstine (auteur vermoedelijk: Geraert); ambtelijke teksten uit CG1.
Oost-Vlaanderen: Enaamse codex, fragmenten: De boec van catone, De boec van seden,
Van den levene ons heren, Van der sielen ende van den lichgame, Van sente Aeghten,
Van sent Marien Egyptiake; Wrake van Ragisel; ambtelijke teksten uit CG1.
West-Vlaanderen: Jacob van Maerlant: Der Naturen Bloeme; ambtelijke teksten uit
CG1.
Limburg: Reinaert E; Heinric van Veldeke: Sente Servas.
Nederrijn: Nederrijns Moraalboek; Tristant.
Voor de tweede periode, het Vroegnieuwnederlands, was de keuze van tekstmateriaal
nog moeilijker: er is nl. geen integrale verzameling beschikbaar (vergelijkbaar met het
CG). Er is wel één plaats met een ruime waaier van gedigitaliseerde tekstbestanden voor de
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‘Gouden eeuw’, nl. de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL), te raadplegen op het internet (http: //www.dbnl.org/). Om praktische redenen hebben we ons daartoe beperkt. Voor deze periode heeft het wellicht niet meer zoveel zin om nog te streven
naar een spreiding van het corpus over alle mogelijke (ruime) dialectgebieden, omdat er
wellicht al veel sterker sprake is van een bovenregionaal taalgebruik. (Het zou op basis van
het beschikbare materiaal trouwens ook veel moeilijker zijn een regionale spreiding te
bereiken.) Wel hanteren we een tweedeling Noord-Zuid: we mogen er van uit gaan dat de
splitsing der Nederlanden in een Spaans en een onafhankelijk deel de groeiende uniformisering over die grenzen heen heeft verhinderd, zodat er dus potentieel grotere verschillen
tussen die gebieden dan binnen die gebieden zijn blijven bestaan. Daarnaast hebben we
ook voor deze periode weer gestreefd naar een zo groot mogelijke tekstuele variatie (binnen het bestek dat de DBNL biedt). Grosso modo komt dat er voor deze periode op neer
dat er een tweedeling is tussen fictieve teksten (voornamelijk drama, zowel tragedies als
kluchten) en non-fictieve teksten (geschiedkundige, maatschappelijke en filosofische tractaten). Idealiter hadden we ook voor deze periode administratieve teksten moeten
betrekken, maar om praktische redenen was dat niet haalbaar.
Volgend materiaal is gebruikt:
Noord-Nederlands: Geeraerdt Brandt: Het leven van Joost van den Vondel (biografie);
P.C. Hooft: Geeraerdt van Velsen (tragedie); Adriaen Valerius: Nederlandtsche
gedenck-clanck (geschiedkundig tractaat); Joost van den Vondel: Gysbreght van
Aemstel (tragedie); Pieter van Zeerijp: D’eersuchtige wraak (tragedie); P.C. Hooft:
Nederlandsche Historien (fragment: het Leids beleg en ontzet, 1574)
(geschiedkundig tractaat); W.D. Hooft: Door-trapte Meelis (klucht); J. Noozeman:
Lichte Klaartje (klucht); Lauris Jansz.: Van Onse Lieven Heers minnevaer (klucht);
Constantijn Huygens: Zee-straet (essayistisch).
Zuid-Nederlands: Gerrit Hendricksz. van Breughel: Een cluchte van d'een ende d'ander
(klucht); Justus Lipsius: Twee Boecken vande Stantvasticheyt (moralistisch tractaat);
Philips van Marnix van Sint Aldegonde: De bijenkorf der H. Roomsche Kerke
(religieus/politiek tractaat); Theodoor Rodenburg: Aurelia (tragedie).
Voor het Nederlands van nu is ook weer enkel elektronisch toegankelijk materiaal
gebruikt. Ook voor deze periode hebben we de verdeling over Noord en Zuid gerespekteerd, en werd getracht verschillende genres aan bod te brengen, op een manier vergelijkbaar met de keuze van het materiaal voor de vroegere periodes (om die reden hebben
we dan ook geen gebruik gemaakt van gesproken materiaal, hoewel dat ruim ter beschikking is).19 Voor het Noord-Nederlands werd gebruik gemaakt van relevante delen van het
19

Voor het Noord-Nederlands is er wel een beperkt aantal vormen opgenomen uit het Jeugdjournaal (treffers uit het INL-corpus uit de categorie ‘written to be spoken’-taalgebruik), maar dat
is natuurlijk geen spontaan gesproken taalgebruik.
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‘38 miljoen woorden corpus’ van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (online
consulteerbaar mits registratie). Voor het Zuid-Nederlands werd gebruik gemaakt van het
(beperkte) subcorpus uit het ’38 miljoen woorden corpus’ met artikels uit de Belgische
krant De Standaard, alsook van artikels uit Belgische tijdschriften en kranten die via het
internet kunnen worden ingekeken, en van enkele (essayistische) fictieteksten die op het
internet te vinden waren.
Meer bepaald werd volgend materiaal gebruikt:
Noord-Nederlands: volgende bestanden uit het ‘38 miljoen woorden corpus’ (INL):
malefijt.SGZ (gezondheid, boeken); ostaden.SGZ (psychologie, boeken);
toco_03.SGZ (samenleving, politiek, boeken); vronwte.SGZ (samenleving, sociologie, boeken); nistvona.SGZ (wetenschap, milieu, boeken); WK199503.SGZ (vrije
tijd, magazines); WB94-3.SGZ (wetenschap, milieu, magazines); LR93-4.SGZ
(samenleving, politiek, magazines); ZE93-06.SGZ (wetenschap, astronomie, magazines); PB95-04.SGZ (vrije tijd, magazines); MCAUG920VE.SGZ (algemeen
nieuws, geschreven pers); MCAUG92SPO.SGZ (sport, geschreven pers);
MCSEP92OVE.SGZ (algemeen nieuws, geschreven pers); jgdjan91.SGZ (jeugdjournaal, semi-geschreven pers); jgdfeb91.SGZ (semi-geschreven pers);
jgdmar91.SGZ (semi-geschreven pers); jgdapr91.SGZ (semi-geschreven pers);
jgdmay91.SGZ (semi-geschreven pers); jgdjun91.SGZ (semi-geschreven pers);
GP89-4.SGZ (wetenschap, milieu, magazines); GP90-1.SGZ (wetenschap, milieu,
magazines); GP90-2.SGZ (wetenschap, milieu, magazines); GP90-3.SGZ (wetenschap, milieu, magazines).
Zuid-Nederlands: bestand stdec1995.SGZ uit het ‘38 miljoen woorden corpus’ (INL)
met teksten uit De Standaard (geschreven pers); artikels uit nummers van Knack van
2001 en 2002 consulteerbaar op www.knack.be (geschreven pers); artikels uit
nummers van Voetbalmagazine (geschreven pers); artikels consulteerbaar op
www.natuurpunt.be en www.vogelbescherming.be (populair-wetenschappelijk
proza); artikels uit De Brakke Hond nr. 75 (2002) consulteerbaar op
www.brakkehond.be (literair/essayistisch proza); een artikel van H. Brusselmans
(literair proza).20
De selectie van vormen van kunnen uit de verschillende gebruikte teksten gebeurde als
volgt: Voor alle teksten werd het relevante aantal treffers per tekst lineair vanaf het begin
van de tekst geselecteerd. Een probleem bij de oudere taalfasen is dat de spelling niet vast
20

De precieze informatie over de artikels uit Knack, uit De Brakke Hond, en van de natuurverenigingen is opgenomen bij het materiaal in de appendix. Van één Knack-artikel (in de appendix
genaamd ‘Knack interview’), van de teksten van de website van Voetbalmagazine, en van de tekst
van Brusselmans, is achteraf helaas geen spoor meer te vinden op de betrokken websites – de
gedetailleerde referenties voor dit materiaal ontbreken dan ook.
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was. Daarom werden de teksten uit die periodes op alle mogelijke spelvormen gescand
zoals ze voorkomen in Verwijs en Verdam (1885-1929), Pijnenburg et al. (2001) en Van
Helten (1887) (voor Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands), en in De Vries en Te
Winkel (1864-1998) (voor het Vroegnieuwnederlands). Voor het INL-materiaal werd op
het lemma kunnen gezocht, en werd het relevante aantal instanties uit de bestanden
geselecteerd rekening houdend met de frequentieverdeling van de verschillende specifieke
vormen van het hulpwerkwoord (kun, kan, enz.) in het hele corpus.
Een volledig overzicht van alle geselecteerde tokens, per periode en per tekst, is
opgenomen in de appendix.

2.2. Analysecategorieën
Alle instanties van kunnen in ons materiaal werden gekarakteriseerd in termen van een set
van 8 vragen, die de belangrijkste feiten i.v.m. het optreden van de vormen en hun omstandigheden vatten, en die ons dus kunnen leiden bij de analyse van de vorm- en betekenisevolutie van het modale hulpwerkwoord, en van de factoren die daar een effect op kunnen
gehad hebben. Veel van deze vragen zijn geïnspireerd door types van factoren die in de
literatuur zijn opgeworpen als (potentieel) relevant (zie sectie 1.2.2), en dan met name de
aard van het subject/eerste argument, de aktionsart van het werkwoord (of in andere woorden het type van stand van zaken), en de tijdsstructuur van de uiting/stand van zaken. Maar
er zijn ook enkele vragen bij die ons, los van de stellingen in de literatuur, mogelijk relevant leken (of waarvan het tenminste interessant leek het mogelijke effect te onderzoeken),
met name de ‘voice’ van de zin, de aanwezigheid van negatie, en het zinstype.
Er zijn geen vragen opgenomen i.v.m. de morfologische eigenschappen van het hulpwerkwoord op zich (welke affixen of stamveranderingen optreden, in welke syntactische/semantische omstandigheden) – de analyse van de ontwikkelingen in dat verband zal
rechtstreeks gebeuren op basis van de woordvormen die optreden in het corpus, gecombineerd met bepaalde informatie (met name over persoon en getal van het subject, en over
de tempus van het hulpwerkwoord) uit de analysevragen.
Hier is een overzicht van de analysevragen:
1.
2.
3.
4.

Welk modaliteitstype drukt kunnen uit?
Wat is het hoofdwerkwoord van de zin?
Welke ‘voice’ heeft de zin?
Wat zijn de linguïstische eigenschappen van het onderwerp en/of (in geval van
passieven) het eerste argument?
5. Welk type van stand van zaken wordt uitgedrukt in de zin?
6. Gaat het om een hoofd- of een bijzin, en wat is de ‘zinsmodus’ van de hoofdzin?
7. Is er negatie aanwezig in de zin?
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8. Wat is de tempusvorm van kunnen?
Is er een perfectisch hulpwerkwoord aanwezig? Zo ja: wat is de tempusvorm ervan?
Is er een vorm van zullen aanwezig? Zo ja: wat is de tempus ervan?
Welke globale tijdsreferentie heeft de stand van zaken?
De analyse van de verschillende instanties van kunnen in ons materiaal in termen van deze
vragen is opgenomen in de appendix.
Hier is wat nadere toelichting bij elk van deze vragen:
1. Welk modaliteitstype drukt kunnen uit?
Op deze vraag is een gepredefinieerd set van antwoorden mogelijk. Dat omvat in de eerste
plaats de semantische onderscheidingen zoals gedefinieerd in sectie 1.1 hierboven. D.w.z.,
we geven in de eerste plaats aan of het gaat om dynamische, deontische of epistemische
modaliteit. In geval van dynamische modaliteit geven we bovendien meer precies aan om
welk van de drie mogelijke subtypes het gaat: een capaciteit inherent aan de participant die
optreedt als het eerste argument van het werkwoord (‘dynamisch inherent’), een capaciteit
van die eerste participant bepaald door de omstandigheden (‘dynamisch extern’), of een
situationele potentie (‘situationeel’). Op die manier kunnen we de veronderstelling van
Duinhoven testen of er inderdaad een historische ontwikkeling van (vertaald in onze
terminologie) inherent naar extern en dan verder naar situationeel vast te stellen is.
Bij de eerste twee dynamische subcategorieën – dynamisch inherent en dynamisch
extern – voegen we echter nog een dimensie toe: we geven ook aan of het om een mentale
dan wel een fysieke vaardigheid gaat. De origines van het hulpwerkwoord liggen bij een
volwaardig werkwoord dat een mentaal vermogen uitdrukt (‘kennen’), het kan nuttig zijn
te zien of er een bepaalde ontwikkeling vast te stellen is t.a.v. de uitdrukking van fysieke
vermogens (die op zich wellicht meer prototypisch door mogen worden uitgedrukt in de
oudere stadia van het Nederlands).
Sommige instanties van kunnen dragen echter geen enkele van deze modale betekenissen, maar hebben nog de oorspronkelijke betekenis van ‘kennen’. Die gevallen zijn
uiteraard ook zo gecodeerd.
Het antwoord op deze vraag heeft m.a.w. altijd de vorm van één van de volgende alternatieven (de schuine strepen markeren alternatieven binnen de alternatieven, de ronde
haken markeren een optionele categorie):
-

dynamisch-inherent-mentaal/fysiek
dynamisch-extern-mentaal/fysiek
[dynamisch] situationeel
deontisch
epistemisch
geen – ‘kennen’
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Bij instanties die ambigu of onduidelijk zijn – en die zijn vrij talrijk, zoals te verwachten
was op basis van het onderzoek van Nuyts (2001) – zijn alle alternatieve interpretatiemogelijkheden gecodeerd.
2. Wat is het hoofdwerkwoord van de zin?
Dit is een ‘open vraag’, het antwoord is het lemma dat als hoofdwerkwoord van de zin
fungeert. Deze vraag is primair bedoeld om na te gaan of we met een hoofdwerkwoordelijk
dan wel een hulpwerkwoordelijk gebruik van kunnen te maken hebben, en secundair ook,
als het laatste van toepassing is, wat dan wel het eigenlijke hoofdwerkwoord is in de zin. In
dit laatste geval dient dit antwoord enkel ter ondersteuning bij de bepaling van het
antwoord op vraag 5 en delen van vraag 4.
In overeenstemming met de discussie in sectie 1 noemen we het gebruik van kunnen
hulpwerkwoordelijk als het in de zin een verbaal complement heeft, en hoofdwerkwoordelijk als het geen verbaal complement heeft, maar wel een nominaal, prepositioneel
of adverbiaal complement heeft, of eventueel zelfs helemaal geen complement heeft,
d.w.z., in intransitief gebruik, zoals (wellicht – zie beneden) in (25).
(25) A: Maria belde net dat ze ziek is.
B: Dat kan niet, ik heb haar net in het café op het hoekje zien zitten.
In geval van afwezigheid van een expliciet verbaal complement in de zin is evenwel
voorzichtigheid geboden. Het gebeurt vaak dat het eigenlijke hoofdwerkwoord niet wordt
uitgedrukt omdat het al in de context aanwezig is, of eruit afleidbaar is. M.a.w., we hebben
dan te maken met een geval van ellipsis. Zo is in (26a) gaan halen weggelaten in de conditionele bijzin, en in (26b) is komen of gaan geïmpliceerd in de context.
(26) a. Ga hem dan zelf halen als je kan
b. Jan was er niet op het feestje, hij kon niet omdat zijn vrouw ziek was
In dergelijke gevallen bestaat het antwoord op deze vraag uit het weggelaten hoofdwerkwoord, met een aanduiding dat het om een geval van ellipsis gaat.
In sommige instaties blijkt het echter heel moeilijk om uit te maken of er nog sprake is
van een omwille van contextuele ‘prominentie’ weggelaten hoofdwerkwoord, dan wel of er
gewoonweg geen hoofdwerkwoord als complement aanwezig is. Het geval in (25) hiervoor
komt dicht in die buurt: is hier (waar) zijn geïmpliceerd, of niet? In (dergelijk) geval van
twijfel zijn beide opties gecodeerd.
3. Welke ‘voice’ heeft de zin?
Hier zijn 2 mogelijke antwoorden: actief of passief.
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4. Wat zijn de linguïstische eigenschappen van het onderwerp en/of (in geval van passieven) het eerste argument?
Hier zijn twee mogelijkheden: in het geval van een actieve zin (zie vraag 3) wordt enkel
informatie i.v.m. het (grammaticale) subject van de zin gecodeerd, in het geval van een
passieve zin wordt zowel informatie over het subject als over het (al dan niet in een doorconstituent geëxpliciteerde) eerste argument van het hoofdwerkwoord gecodeerd.
Voor het subject wordt achtereenvolgens volgende informatie gecodeerd:
- Persoon en getal.
- De positie van de referent van het subject op de ‘animacy’-hiërarchie. De opties hier
zijn: ‘human’, ‘animate’, ‘inanimate’, of ‘other’. Planten worden als inanimate behandeld. ‘Other’ wordt gebruikt voor een subject dat verwijst naar een hele stand van
zaken, zoals b.v. dat in (27a), of voor een ‘leeg’ subject, zoals het in (27b).
(27) a. Jan is met vuur aan het spelen, dat kan gevaarlijk zijn
b. Het kan gaan regenen
Verwijst dat naar een object (als relatief of als demonstratief pronomen), dan wordt
uiteraard het label ‘inanimate’ toegekend. Een speciaal probleem stellen gevallen van
metonymie waarbij een – op zichzelf inanimate – ‘deel’ van een menselijk subject (b.v.
een lichaamsdeel, of een bepaalde mentale toestand, of een gedrag) als subject optreedt,
maar waarbij eigenlijk gerefereerd wordt naar het betrokken menselijke wezen zelf,
zoals in (28a), of (wat zwakker) waarbij dat menselijke wezen ‘achter de schermen’
duidelijk aanwezig blijft, zoals in (28b). In dergelijke gevallen hebben we een dubbel
label ‘inanimate/human’ toegekend. (Of een geval als (28b) nog als een echte
metonymie kan gelden is onduidelijk, maar we zijn liberaal geweest in de toekenning
van dit label en hebben ook dergelijke gevallen deze dubbele codering gegeven.)
(28) a. Het oog kon niets ontwaren, zo dik was de mist
b. Het woord van die man kan je maar beter niet geloven
In gevallen van personificatie waarbij een dier als een volwaardig menselijk wezen
wordt behandeld (cf. de dieren in de Reinaert) hebben we het label ‘human’ toegekend.
- De semantische functie. We gebruiken daarvoor het systeem van semantische functies
in Functionele Grammatica (Dik 1997). We onderscheiden volgende functies (verschillende daarvan zijn direct gecorreleerd met een type van stand van zaken, zoals
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aangegeven in de omschrijving – zie vraag 5 voor de definitie van deze standen van
zaken op zich):
-

-

-

agens: het controlerende eerste argument in een ‘actie’;
force: het ‘veroorzakende’ eerste argument van een ‘proces’;
positioner: het controlerende eerste argument in een ‘positie’;
zero: het eerste argument in een ‘toestand’;
processed: een entiteit die een ‘proces’ ondergaat;
experiencer: een ‘secundaire’ semantische functie die additioneel toegekend wordt
aan een eerste argument dat de stand van zaken ook ondergaat of ervaart door
sensorische of mentale perceptie (meestal gaat dat om zuiver mentale standen van
zaken, maar soms kan er ook een ‘fysiek’ element aanwezig zijn, zo b.v. bij vinden)
– afwijkend van Dik’s (1997: 119) veronderstelling hebben we dit label soms ook
nodig voor een agens of een positioner, nl. als het eerste argument voor een stukje
controle heeft over de stand van zaken maar ook voor een stuk het effect ervan
ondergaat (dat is b.v. in de praktijk het geval bij vinden, dat een experiëntieel
element in zich heeft, maar ook altijd een element van zoeken impliceert en dat is
uiteraard een gecontroleerd gegeven)
recipient: een entiteit die in het bezit komt van iets – dit is volgens Dik een
semantische functie die enkel bij een tweede of derde argument kan optreden, maar
wij hebben het af en toe ook toegekend aan een eerste argument (het subject van een
actieve constructie dus), b.v. van een werkwoord als krijgen (dat benoemt een
‘actie’, maar het eerste argument ervan is in principe niet controlerend, en dus geen
agens, maar enkel ontvangend, en dus een recipient);
goal: de entiteit die geaffecteerd wordt door de werking van een agens of positioner
– deze functie komt echt enkel bij tweede argumenten voor, en kan dus enkel aan
het subject worden toegekend als we met een passieve constructie te maken hebben.

Naast deze zijn er natuurlijk nog andere semantische functies, maar die zijn niet nodig
gebleken voor de analyse van ons materiaal.
Bij passieven zou voor het eerste argument idealiter dezelfde reeks gegevens als voor
het subject moeten worden gecodeerd. In de praktijk blijft dat eerste argument (dat
eventueel kan verschijnen als het handelende voorwerp in een door-constituent) echter heel
vaak verzwegen, en dan zijn de relevante gegevens uiteraard niet beschikbaar. Daarom
wordt – om de systematiek in het materiaal te bewaren – in alle gevallen enkel de (uit het
hoofdwerkwoord afleidbare) semantische functie van het eerste argument gecodeerd.
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5. Welk type van stand van zaken wordt uitgedrukt in de zin?
Voor de codering van de instaties in dit verband gebruiken we de taxonomie van Dik
(1997: 115). Die is gebaseerd op een aantal semantische parameters, waarvan de twee
belangrijkste zijn: [+/– dynamisme]: is er een verandering in de stand van zaken; en [+/–
controle]: wordt de stand van zaken gecontroleerd (door het eerste argument). De
combinatie van deze twee parameters levert een indeling in 4 grote types van standen van
zaken op, zoals aangegeven in (29).
(29) Type SvZ
Toestand
Positie
Proces
Actie

[DYNAMICITEIT]
–
–
+
+

[CONTROLE]
–
+
–
+

Dik onderscheidt nog meer indelingsparameters, zo o.m. [+/– teliciteit] (is er een natuurlijk
eindpunt aan de stand van zaken), waarmee hij tot een nog fijnere indeling van standen van
zaken komt. Maar voor onze doelstellingen lijken deze verdere indelingscriteria van weinig
relevantie (het valt b.v. nauwelijks te verwachten dat er een correlatie bestaat tussen de
notie van teliciteit en de verschillen tussen modale betekenissen). Daarom beperken we ons
tot de indeling in (29). Enkel de parameter [+/– experience] voegen we eventueel nog toe
(als ‘cummulatief’ label dus) aan de karakterisering van een stand van zaken in termen van
de labels in (29), gecorreleerd met het al dan niet ‘experiëntiële’ karakter van het eerste
argument in de stand van zaken (zie de discussie van de semantische functie ‘experiencer’
bij vraag 4).
Zoals bij vraag 4 al opgemerkt is de semantische rol van het eerste argument van het
hoofdwerkwoord bijna volledig gekoppeld aan het type van stand van zaken dat in de
uiting wordt uitgedrukt, er is dus redundantie in onze vragenlijst in dit verband.
6. Gaat het om een hoofd- of een bijzin, en wat is de ‘zinsmodus’ van de hoofdzin?
Hier zijn twee mogelijke coderingen voor het eerste deel van de vraag: ofwel verschijnt
kunnen in een hoofdzin, ofwel in een bijzin. Uitingen in een complement in directe rede
zijn als hoofdzin gecodeerd.
Voor het tweede deel van de vraag (dat in gevallen waarbij het hulpwerkwoord in een
bijzin staat betrekking heeft op de hoofdzin waar de bijzin bij hoort) zijn er vier mogelijke
opties: mededeling, vraag, imperatief, exclamatief. Deze labels worden strikt syntactisch
geïnterpreteerd: een rhetorische vraag is een vraag, een mededeling met vraagintonatie (in
schriftuur weergegeven door een vraagteken aan het einde van de zin) is een mededeling.
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7. Is er negatie aanwezig in de zin?
Het antwoord hier is normalerwijze heel eenvoudig: ja of neen. Af en toe is echter het label
‘semi-neg’ toegekend, nl. in omstandigheden waarin weliswaar geen zelfstandig negatiepartikel in de zin aanwezig is, maar waarbij één van de zinsdelen toch een negatieve
waarde heeft (denk aan woorden zoals nauwelijks, bezwaarlijk, niemand, niets, enz. – vgl.
de categorie van de ‘impliciete negatie’ in Haeseryn et al. 1997: 1646-1647).
8. Wat is de tempusvorm van kunnen?
Is er een perfectisch hulpwerkwoord aanwezig? Zo ja: wat is de tempusvorm ervan?
Is er een vorm van zullen aanwezig? Zo ja: wat is de tempus ervan?
Welke globale tijdsreferentie heeft de stand van zaken?
Met deze vragen willen we de verschillende aspecten van de temporele referentie van de
werkwoordelijke groep en van de hele uiting vatten. De aanwezigheid van een modaal
hulpwerkwoord doorkruist natuurlijk radicaal de klassieke indelingscategorieën van
tempus in het Nederlands, en maakt ook de correlatie van de tempusvormen in dat cluster
met de reële tijdsreferentie in de zin ondoorzichtig. Dit laatste vooral ook omdat bij deontisch en epistemisch gebruikte modale hulpwerkwoorden de tempusvorm van het werkwoord normalerwijze of zelfs altijd enkel betrekking heeft op de tijdssituering van dat
deontische of epistemische oordeel, maar niet op de tijdssituering van de stand van zaken
(tempus op een dynamisch modaal hulpwerkwoord volgt wel de tijdsreferentie van de
stand van zaken). Daarom vatten we dit probleem aan in termen van een reeks van deelvragen.
Op de eerste deelvraag, en op de vraag naar de tempusvorm bij de tweede en derde
deelvraag, is als antwoord mogelijk: presens, preteritum, conjunctief of infiniet. Als de
vorm infiniet is, onderscheiden we ook nog aanvullend tussen infinitief en voltooid
deelwoord.21 Reeds in het Middelnederlands is het vaak onmogelijk uit te maken wanneer
we te doen hebben met een conjunctief, aangezien die vormelijk heel vaak niet meer te
onderscheiden is van het preteritum. Enkel in geval van een eenduidig herkenbare conjunctiefvorm is die ook zo gecodeerd, in alle gevallen waarbij geen formeel onderscheid meer
kan gemaakt worden tussen de conjunctiefvorm en de preteritumvorm is het label ‘preteritum’ toegekend.
Op het eerste stuk van de tweede en derde deelvraag kan uiteraard enkel ja of neen
geantwoord worden.

21

Overigens een waarschuwing hieromtrent bij de beschouwing van onze analyses in de appendix:
Het optreden van het voorvoegsel ge- voor de werkwoordstam in het Middelnederlands is geen
sluitend argument om te spreken van een voltooid deelwoord. Dit voorvoegsel is nl. ambigu: het
drukt soms inderdaad voltooiing uit, maar soms markeert het ook de aspectuele categorie van
ogenblikkelijkheid (zo krijg je sien in de betekenis van ‘zien’, en gesien als een voltooid deelwoord
daarvan, maar ook als een gewone infinitief in de betekenis ‘opmerken’) (zie Hogenhout-Mulder
1983: 37).
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Op de vierde deelvraag is als antwoord mogelijk: verleden, heden, toekomst, of
generisch. Heel vaak is het echter erg moeilijk deze dimensie juist in te schatten, in dat
geval worden de verschillende mogelijke alternatieven gemarkeerd.
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3. Resultaten en bespreking
In deze (lange) sectie vatten we de belangrijkste resultaten van het corpusonderzoek samen
en bespreken we hun relevantie in het licht van de uiteenzetting in sectie 1. Eerst
behandelen we kort de morfologische en morfosyntactische eigenschappen van het
(hulp)werkwoord (sectie 3.1), nadien bespreken we uitvoeriger de semantische en
syntactisch-semantische eigenschappen (sectie 3.2).

3.1. Morfologische en morfosyntactische veranderingen
3.1.1. Veranderingen in de woordvorm
Tabel 1 toont de verschillende woordvormen van het hulpwerkwoord die in de 3 taalstadia
in het materiaal zijn opgedoken, met tussen haken telkens een aanduiding van hun
frequentie in absolute cijfers. Erg veel significante evolutie zien we in dit materiaal niet
optreden,22 maar er zijn toch enkele interessante vaststellingen te doen.
Wat betreft het preteritum is er in de eerste plaats het helemaal verdwijnen van de vorm
co(n)st(en) in het modern Nederlandse materiaal. Die vaststelling is echter enkel geldig
voor de standaardtaal (waaruit het moderne corpus exclusief is samengesteld), want deze
vorm (weliswaar enkel nog zonder de /n/ na de stamvocaal – zie hieronder) is ook nu nog
steeds manifest aanwezig (zeker in het taalgebruik van de oudere generaties) in heel wat
Zuidnederlandse dialecten.
Nog i.v.m. het preteritum valt op dat er van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands een stelselmatige vereenvoudiging van de woordvorm optreedt, en wel op twee
alternatieve manieren (waarvan de tweede het dus uiteindelijk gehaald heeft in de standaardtaal):
- ofwel: conste(n) >> kost(en)
d.w.z., omissie van de /n/ na de stamvocaal;
- ofwel: conste(n) >> kon(den)
d.w.z., omissie van het eindcluster /stə/ in het enkelvoud, en van de /s/ in dat cluster
in het meervoud.

22

Er is overigens zowel in het Middelnederlands als het Vroegnieuwnederlands vrij grote variatie
in het gebruik van ‘c’ vs. ‘k’ in de spelling van de beginconsonant in de verschillende vormen van
het hulpwerkwoord. Omwille van de eenvoud/overzichtelijkheid van de presentatie hebben we die
variatie niet opgenomen in tabel 1, en de Middelnederlandse vormen stelselmatig met ‘c’ en de
Vroegnieuwnederlandse vormen stelselmatig met ‘k’ gespeld.
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Mndl
Vnndl
Nndl
_______________________________________________________________________________________
pres
1sg:
can (26)
kan (17)
kan (11)
2sg:
cont (3)
kunt (7)
kan (8)
kon(d)t (5)
kunt (8)
kun (2)
kun (5)
3sg:
can (67)
kan (61)
kan (67)
caen (2)
1pl:
connen (3)
konnen (3)
kunnen (4)
2pl:
3pl:
connen/conen (18)
konnen (9)
kunnen (34)
cunnen (9)
kunnen (1)
_______________________________________________________________________________________
pret
1sg:
conste (2)
kost (3)
kon (7)
2sg:
conste (1)
kost (1)
kon (2)
3sg:
conste (24)
kon (22)
kon (18)
conde (19)
konde (8)
const (6)
kost (6)
cunde (3)
gheconde (1)
1pl:
consten (5)
konden (2)
conden (1)
2pl:
3pl:
consten (5)
konden (8)
konden (7)
cunden (1)
kosten (1)
konnen (1)
_______________________________________________________________________________________
conj
1sg:
conde (1)
_______________________________________________________________________________________
inf
connen (3)
konnen (34)
kunnen (26)
kunnen (10)
_______________________________________________________________________________________
VD
gekost (1)
gekund (1)

Tabel 1: Woordvormen

Deze laatste ontwikkeling was duidelijk al aan de gang in het Middelnederlands, aangezien
de oude en nieuwe alternatieven dan al naast elkaar te vinden zijn (voor 3sg vinden we de
nieuwe vorm zelfs al in 43% van de gevallen).23 Maar het proces, in beide varianten, is (zo
goed als) volledig voltrokken in het Vroegnieuwnederlands. Dit kan uiteraard perfect geïnterpreteerd worden als een geval van fonetische of fonologische reductie, als één component van het proces van grammaticalisatie (zie sectie 1.2.1).
In het presens valt op hoe er een verdere vereenvoudiging van de morfologie intreedt in
de overgang van het Vroegnieuwnederlands naar het huidige Nederlands, met name in de
enkelvoudsvormen. Reeds in het Middelnederlands is er geen enkel spoor meer van een
23

We vinden de nieuwe variant enkel nog niet bij 1sg en 2sg, maar het aantal treffers voor die
personen is zo klein dat dat best zuiver met toeval te maken zou kunnen hebben. Voor 2pl kunnen
we uiteraard helemaal geen uitspraken doen aangezien we geen enkele instantie met die persoon
hebben.
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aparte markering voor de derde persoon enkelvoud (i.t.t. tot wat ook nog in het huidige
Nederlands bij ‘normale werkwoorden’ – cf. de toevoeging van het flexiesuffix /t/ – het
geval is). Maar die markering is wel nog duidelijk en stelselmatig aanwezig in de tweede
persoon enkelvoud (zowel d.m.v. het suffix /t/ als d.m.v. de stamvocaalwissel), niet alleen
in het Middelnederlands maar ook nog in het Vroegnieuwnederlands (de twee gevallen
zonder suffix zijn inversiegevallen). In het huidige Nederlands is ook die markering (zowel
de stamvocaalwissel als het suffix) echter in een significant deel (38%) van de vormen niet
meer aanwezig (de instanties met stamvocaalwissel maar zonder suffix zijn allemaal inversiegevallen). Ook dit past uiteraard perfect in het beeld van een stilaan verder grammaticaliserende vorm, zoals geschetst in sectie 1.2.1.
Verder is er de niet erg verrassende vaststelling dat de conjunctief helemaal verdwenen
is. Er is nog één laatste spoor (1 treffer) van de vorm in het Middelnederlands, maar ook
dan al vindt men in het materiaal een preteritumvorm in veruit de meeste omstandigheden
waarin een conjunctief had kunnen gebruikt worden (irrealiscontexten, b.v.). Vanaf het
Vroegnieuwnederlands is dat proces volledig voltrokken. Ook deze ontwikkeling kan ingepast worden in de visie dat we hier te maken hebben met een grammaticaliserende vorm:
het betreft immers weer een reductie van de vormvariatie, gecorreleerd met een reductie
van het vermogen tot uitdrukking van grammaticale functies, van het hulpwerkwoord. De
vraag is echter of deze uitleg de nagel op de kop slaat. De conjunctief is immers niet alleen
bij kunnen, maar heel algemeen uit het Nederlands verdwenen, en dat proces past op een
nog algemener niveau natuurlijk ook in het globale ontwikkelingspatroon van de vervanging van morfologische door perifrastische middelen voor de uitdrukking van de grammaticale status van vormen – de overgang van een synthetisch naar een analytisch taaltype –
waaraan het Nederlands vrij stelselmatig onderhevig is geweest. De vraag is dan maar of
dit globale proces van het verdwijnen van de conjunctief, dan wel het proces van grammaticalisatie van kunnen op zich, als de eigenlijke verklaring voor onze observatie kan
gelden.24 Dit is een mooie illustratie van de moeilijkheid om oorzaken en gevolgen uit
elkaar te houden in diachrone analyses.25

24

Natuurlijk is het globale verdwijnen van de conjunctief uit het Nederlands op zich ook een
proces van grammaticalisatie, volgens de gangbare definitie van die notie: het is meer bepaald de
ultieme stap ervan. (Vanuit een ander perspectief bekeken zou men overigens ook kunnen stellen
dat dit eerder een proces van degrammaticalisatie is: een vorm, en de begeleidende grammaticale
functie, verdwijnt uit het grammaticale systeem – maar dan wordt de notie ‘(de)grammaticalisatie’
natuurlijk wel op een andere manier gebruikt dan gangbaar is in de huidige literatuur. Deze discussie hoeven we hier echter niet verder te voeren.)

25

Natuurlijk kunnen de twee processen ook samen een rol spelen in onze observatie. Eén manier
om iets verder te komen in de analyse van deze vraagstelling zou kunnen zijn, na te gaan of het
verdwijnen van de conjunctief tegelijkertijd is gebeurd bij kunnen en andere hulpwerkwoorden
enerzijds, en bij gewone werkwoorden anderzijds. Als dat voor de twee werkwoordtypes tegelijkertijd is gebeurd, dan ligt de verklaring wellicht gewoon bij het verdwijnen van de conjunctief in het
algemeen. Maar mocht b.v. blijken dat dat proces vroeger op gang is gekomen bij de hulpwerk-
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Een andere vraag is hoe de opvallende toename van het aantal infinitieven van het
Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands en vervolgens de vrij sterke daling
ervan van het Vroegmiddelnederlands naar het huidige Nederlands moet geduid worden.
Bij een grammaticaliserend (hulp)werkwoord verwacht men immers het geleidelijke verdwijnen van de infinitiefvorm (vgl. de huidige Engelse modale hulpwerkwoorden, die geen
infinitief meer hebben), en de drastische frequentiestijging van die vorm van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands in het bijzonder lijkt daar niet zo mooi in te
passen. Op zich kunnen deze frequentieschommelingen natuurlijk slechts met twee dingen
te maken hebben: enerzijds met de frequentie van dit hulpwerkwoord in infiniete zinstypes,
anderzijds met zijn frequentie als niet-vervoegd deel van een perifrastische werkwoordgroep. Uit de cijfers in sectie 3.2.4 hieronder over de aanwezigheid van kunnen in hoofdversus bijzinnen enerzijds (die tonen dat er doorheen de drie fasen een stelselmatige en
drastische afname is van instanties in bijzinnen, en dus mogelijk ook in infiniete bijzinnen), en de cijfers in sectie 3.2.6 over de aanwezigheid van een perfectisch hulpwerkwoord
of van zullen als het finiete werkwoord in de zin met kunnen anderzijds (die met name voor
de combinatie met zullen precies hetzelfde ontwikkelingspatroon vertonen als voor de infinitiefvormen in tabel 1), kunnen we afleiden dat het deze laatste dimensie is (en meer
bepaald de combinatie met preteritaal zou) die bij uitstek verantwoordelijk is voor deze
schommelingen.26 De vraag is echter wat dit betekent. Vooral voor de drastische toename
van infinitieven in het Vroegnieuwnederlands is het niet duidelijk of dit een verandering
betekent in het specifieke gedrag van dit hulpwerkwoord, dan wel of dit enkel het gevolg is
van een globale toename in de frequentie van perifrastische werkwoordsvormen in het
Nederlands. Weliswaar bestonden de meeste perifrastische werkwoordsvormen, zoals het
futurum, het perfectum, het passief, of de ‘conditionele’ vormen met zou, al in het
Middelnederlands, maar sommige daarvan, en dan vooral het perfectum en wellicht ook de
conditionele vormen, zijn sindsdien wel belangrijker geworden in de taal. Het feit dat
vooral de combinatie zou kunnen verantwoordelijk is voor de stijging (en de latere daling)
van het aantal infinitieven van kunnen herinnert natuurlijk aan het overnemen van functies
van de verdwenen conjunctief (wellicht oorspronkelijk vervangen door gewone preteritumvormen maar omwille van de resulterende onduidelijkheid van de ‘betekenis’ van die
preteritumvorm vervolgens steeds meer vervangen door de ‘conditionele’ combinatie zou
kunnen) en de discussie over de interpretatie van het verdwijnen van die conjunctief eerder
in deze sectie. Kortom, het is niet erg duidelijk op welke manier deze cijfers i.v.m. de
infinitieven kunnen geduid worden, in termen van de gangbare visies op grammaticalisatie.

woorden, dan speelt grammaticalisatie van die vormen op zich wellicht toch wel een rol. Dit is stof
voor verder onderzoek.
26

Het aandeel van perifrastische vormen is in realiteit nog hoger zijn dan wat deze cijfers in sectie
3.2.6 tonen, aangezien er ook combinaties met nog andere (finiete) hulpwerkwoorden in het
materiaal voorkomen die niet door onze coderingsvragen gevat zijn.
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De variatie in de frequentie van de verschillende personen in presens en preteritum heeft
wellicht met niet veel meer dan toeval te maken.

3.1.2. Veranderingen in de morfosyntactische status
Tabel 2 geeft – op basis van de antwoorden op vraag 2 in ons coderingslijstje, zie sectie 2.2
– een overzicht, voor de drie ontwikkelingsfasen van het Nederlands, van het aantal
gevallen waarin kunnen als een zelfstandig werkwoord optreedt, alsook van het aantal
gevallen – zowel zekere gevallen als twijfelgevallen – waarin het weliswaar als een
hulpwerkwoord kan gezien worden, maar waarin het hoofdwerkwoord elliptisch is weggelaten. We nemen deze beide tellingen op omwille van het feit – vgl. de discussie over
deze kwestie in sectie 2.2 hiervoor – dat de grens tussen de twee categorieën vaak moeilijk
te trekken is. En zelfs bij de als duidelijk elliptisch geklasseerde gevallen zijn er heel wat
waarin het verzwegen hoofdwerkwoord niet letterlijk in de context aanwezig is, maar enkel
als (in mindere of meerdere mate duidelijk) ‘geïmpliceerd’ kan gezien worden, gevallen
dus die toch wel erg dicht komen in de buurt van een zelfstandig gebruik van het
(hulp)werkwoord. Het is inderdaad ook niet helemaal uit den boze een zekere relatie te
zien tussen dergelijke gevallen en echt hoofdwerkwoordelijke gevallen: de systematische
aanwezigheid van één van deze gebruikswijzen in een taal zou best wel eens ‘facilitair’
kunnen werken tegenover de andere gebruikswijze, d.w.z., de overgang van hoofdwerkwoord naar hulpwerkwoord zou b.v. wel eens kunnen verlopen via een tussenfase van het
steeds sterker onderverstaan worden van een ander werkwoord, dat dan op de duur ook
echt gerealiseerd begint te worden als het feitelijke hoofdwerkwoord, en omgekeerd zou
het steeds meer geïmpliceerd blijven van het hoofdwerkwoord, zelfs zonder expliciete
aanwezigheid ervan in de verbale context, wel eens een voorbode of aanleiding kunnen
zijn van/voor een nieuwe verzelfstandiging van een hulpwerkwoord (vgl. van der Auwera
en Plungian 1998 voor illustraties van dergelijke verzelfstandiging – en zie beneden).
In de tabel is telkens naast het totaal aantal gevallen ook aangegeven welke betekenissen van het (hulp)werkwoord in deze gebruikswijzen in het spel zijn,27 en hoe vaak (zie
de appendix voor de gebruikte afkortingen).
Het gaat hier meestal om kleine aantallen gevallen, dus conclusies zijn tentatief. Maar
toch vallen enkele dingen op.
Het oorspronkelijke hoofdwerkwoordelijke gebruik van kunnen komt nog vrij vaak voor
in het Middelnederlands (het gaat per slot van rekening toch om 8% van de treffers).
Opvallend is wel dat meer dan de helft van die gevallen mogelijk of zeker al niet meer de
oorspronkelijke betekenis van ‘kennen’ bezit, maar als dynamisch modaal kan geklasseerd
27

De onderscheiding (dynamisch) ‘mentaal/fysiek’ is niet opgenomen in tabel 2, omdat ze voor de
discussie op dit niveau niet relevant lijkt.
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Mndl
Vnndl
Nndl
_______________________________________________________________________________________
hoofdww
totaal: 16
totaal: 2
totaal: 2
‘kennen’: 7
‘kennen’: 1
sit // deo: 1
‘kennen’/dyn-inh: 5
dyn-inh: 1
deo: 1
dyn-inh: 4
_______________________________________________________________________________________
ellipsis
totaal: 10
totaal: 3
totaal: 11
hoofdww
dyn-inh: 9
dyn-inh: 1
dyn-inh: 3
dyn-inh/ext: 1
dyn-ext: 2
dyn-inh/ext: 1
dyn-ext: 3
dyn-ext // deo: 4
_______________________________________________________________________________________
twijfel
totaal: 0
totaal: 0
totaal: 5
ellipsis/
dyn-ext: 1
hoofdww
dyn-ext // deo: 2
sit: 2

Tabel 2: Frequentie van het hoofdwerkwoordelijk gebruik en het gebruik
met elliptisch weggelaten hoofdwerkwoord

worden. Dat suggereert dat de ontwikkeling van een kwalificationele betekenis voorafgaat
aan de grammaticale auxiliarisering van het werkwoord. Dit werpt een nuancerend licht op
Heine’s schema (14) in sectie 1.2.1.
In het Vroegnieuwnederlands is het hoofdwerkwoordelijke gebruik van kunnen marginaal geworden. Dit correspondeert uiteraard met het verwachtingspatroon i.v.m. een grammaticaliserende vorm: de niet (of minder) gegrammaticaliseerde en (meer) gegrammaticaliseerde varianten van een vorm kunnen weliswaar lang naast elkaar blijven bestaan,
maar men verwacht toch dat de oorspronkelijke variant op den duur verdwijnt, en dat is
wat blijkbaar aan het gebeuren was in het Vroegnieuwnederlands. Het valt overigens op
dat ook de gebruikswijzen met een elliptisch weggelaten hoofdwerkwoord in die periode
marginaal zijn, i.t.t. de situatie in het Middelnederlands. Tenzij dit zuiver toeval is, versterkt dit toch het boven geformuleerde (maar natuurlijk nog echt in onafhankelijk onderzoek te bewijzen) vermoeden van een zeker verband tussen dat fenomeen en het bestaan/de
courantheid van een hoofdwerkwoordelijke variant van het hulpwerkwoord.
Helemaal niet conform het verwachtingspatroon zijn de vaststellingen i.v.m. het moderne Nederlands. Weliswaar zijn er weer maar (of misschien beter: toch nog steeds) twee
eenduidig hoofdwerkwoordelijke vormen, maar er zijn bovendien 5 gevallen die verdacht
op een hoofdwerkwoordelijk gebruik lijken. (30) en (31) zijn twee van die randgevallen:28
in (30) kan men eventueel, geforceerd, ‘gebeuren’ als impliciet hoofdwerkwoord lezen; in
28

In deze en volgende voorbeelden uit het corpusmateriaal verwijst de informatie tussen haken
naar het onderdeel van het corpusmateriaal in de appendix (Middelnederlands, Vroegnieuwnederlands of Huidig Nederlands), en naar het nummer van de treffer in dat onderdeel. Voor verdere
informatie over de treffer kan men terecht in de appendix.
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(31) kan men eventueel iets verzinnen als ‘uitgevoerd worden’ of ‘gerealiseerd worden’,
maar dat is nog minder evident dan in (30) (zie sectie 2.2 voor een bespreking van het
probleem om de juiste status van kunnen in dergelijke gevallen te vatten).
(30) Tegelijk pleit hij voor een vereenvoudiging van het beleid, hetgeen allicht niet kan
zonder meer verantwoordelijkheid bij de nationale of regionale autoriteiten te leggen.
(Huidig Nederlands 52)
(31) Het ging zo ver dat hij op tijd en stond wilde scheiden, omdat wat hij beoogde niet
kon in gezins- of huwelijksverband. (Huidig Nederlands 3)
Bovendien merken we in het huidige Nederlands opnieuw een stevige stijging in het aantal
gevallen met ellipsis van het hoofdwerkwoord (wat dus mogelijk ook significant is,
tenminste als de assumptie i.v.m. het bestaan van een verband tussen dit fenomeen en het
voorkomen van een zuiver hoofdwerkwoordelijk gebruik klopt). De elliptische en hoofdwerkwoordelijke gevallen samen betreffen 9% van de treffers voor het moderne Nederlands. Wat verder ook opvalt is dat een aanzienlijk deel van deze gevallen – 8 van de 18,
ofte 44.5%, waaronder de beide eenduidig hoofdwerkwoordelijke gevallen – zeker of
mogelijk een deontische betekenis heeft. Het aandeel van deontische gevallen hier is
duidelijk veel groter dan het globale aandeel van deontische gevallen in de treffers voor het
huidige Nederlands (zie sectie 3.2.1 hieronder). (31) hierboven was al een voorbeeld van
een (elliptisch of hoofdwerkwoordelijk) geval met eventueel een deontische betekenis (er
is echter eventueel ook een dynamische lezing mogelijk), (32) is een voorbeeld van een
onmiskenbaar hoofdwerkwoordelijk én onmiskenbaar deontisch gebruik.29
(32) En ik zei, dat gaat me niet aan, maar wat u doet kan helemaal niet, een klooster
bouwen op het grootste joodse kerkhof ter wereld! (Huidig Nederlands 86)
Het lijkt er dus op dat er een ommekeer is in het proces van het verdwijnen van het
hoofdwerkwoordelijke gebruik van kunnen. In dat proces is bovendien de betekenis van
het oorspronkelijke hoofdwerkwoord – ‘kennen’ – helemaal niet meer in het spel, het gaat
hier dus wellicht niet zomaar om het terugschroeven van een ontwikkeling, het gaat veeleer
om een nieuwe verzelfstandiging van de kwalificationele gebruikswijzen van het hulp29

Men zou kunnen opwerpen dat het hoofdwerkwoord in (33) vervat zit in de infinitiefconstructie
die parenthetisch is toegevoegd na de zin met het modale hulpwerkwoord, nl. bouwen. Tegen die
analyse pleit dat wat u doet kan helemaal niet perfect als een zelfstandige uiting kan gebruikt
worden, ook zonder de parenthetische toevoeging (en dan vervalt ook meteen de associatie met één
of ander specifiek geimpliceerd hoofdwerkwoord), en bovendien dat als men de parenthese en de
zin met het hulpwerkwoord zou integreren – en dus kan bouwen als werkwoordelijke groep vormt
– de betekenis van het hulpwerkwoord lijkt te veranderen (een deontische lezing wordt dan plots
veel moeilijker).
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werkwoord, waarbij de deontische betekenis een vrij centrale rol lijkt te spelen (vgl. ook
het feit dat de enkele deontisch gevallen in het Vroegnieuwnederlandse materiaal allemaal
zuiver hulpwerkwoordelijk zijn). (De epistemische betekenis is opmerkelijk genoeg helemaal afwezig in deze tendens tot verzelfstandiging.) Zoals al gezegd, het aantal gevallen is
te klein en te onzeker om hier stellige conclusies aan vast te knopen (daarvoor moet eerst
een omvangrijker onderzoek gebeuren), maar op het eerste gezicht hebben we hier een fenomeen dat niet in overeenstemming is met de gangbare visie op het proces van grammaticalisatie.

3.1.3. Conclusies i.v.m. de morfologische en morfosyntactische veranderingen
We mogen concluderen dat de ontwikkelingen in de morfologische en morfosyntactische
eigenschappen van het (hulp)werkwoord kunnen niet eenduidig in overeenstemming zijn
met de gangbare visie op het grammaticalisatieproces: De morfologische veranderingen
liggen wel grotendeels in de lijn van de verwachtingen, met mogelijk een behoefte aan
enige nuancering wat betreft hun timing t.a.v. de semantische ontwikkelingen van referentiële naar kwalificationele betekenissen, en eventueel met een proviso voor de infinitieven.
Maar de (morfo)syntactische veranderingen zijn heel wat moeilijker in te passen in het
gangbare beeld: zij suggereren veeleer een proces van ten minste gedeeltelijke hernieuwde
verzelfstandiging – degrammaticalisatie dus – van het hulpwerkwoord in bepaalde kwalificationele gebruikscontexten, met name de dynamische en – vooral erg opvallend – de
deontische.

3.2. Semantische en semantisch-syntactische veranderingen
Laten we ons nu richten op de semantische en de semantisch-syntactische veranderingen,
d.w.z., op de evolutie van de betekenissen – specifiek, de verschillende types van modaliteit – die door het (hulp)werkwoord uitgedrukt worden, en de eventuele correlaties die we
kunnen ontdekken met andere semantische of semantisch-syntactische dimensies zoals
negatie, tijdssituering, de status van het eerste argument van het hoofdwerkwoord en het
type van stand van zaken uitgedrukt door dit laatste, passivering, enz. Hierbij dienen onze
coderingsvragen (zie sectie 2.2) als leidraad en structureringsprincipe.
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3.2.1. De globale betekenisontwikkeling (vraag 1)
3.2.1.1. De semantische hoofdcategorieën
Tabellen 3 tot en met 6 en figuren 1 tot en met 3 op de volgende bladzijden vatten de
frequentie van de belangrijkste betekenissen van het (hulp)werkwoord in de drie taalstadia.
De dimensie ‘mentaal versus fysiek’ bij de dynamische betekenis is in dit overzicht nog
even buiten beschouwing gelaten, daarover meer in sectie 3.2.1.2. We maken wel meteen
het onderscheid tussen de drie belangrijkste varianten van de dynamische betekenis, nl.
‘dynamisch inherent’, ‘dynamisch extern’ en ‘situationeel’: het zal op basis van de onderstaande tabellen en figuren wel zonder meer duidelijk zijn dat de dynamische categorie in
globo in alle periodes veruit de belangrijkste is, een aparte weergave daarvan t.a.v. de
categorieën ‘deontisch’ en ‘epistemisch’ is dan ook geheel overbodig.
Er zijn vrij veel ambigue gevallen opgedoken in het materiaal, van veel verschillende
types (d.w.z., met veel verschillen in termen van welke alternatieve lezingen mogelijk
zijn), en die vormen natuurlijk een complicerende factor voor de analyse (als er teveel subcategorieën zijn dreigt men door de bomen het bos niet meer te zien). Om de interpreteerbaarheid van de resultaten te verhogen worden ze achtereenvolgens – de situatie
telkens op een andere manier simplificerend – in drie varianten gepresenteerd: tabel 3 en
figuur 1 geven de frequentie van de eenduidige treffers weer met uitsluiting van alle
ambigue treffers; tabel 4 en figuur 2 geven de frequentie van alle treffers weer met de
ambigue gevallen ‘conservatief’ geïnterpreteerd, d.w.z. toegevoegd aan de ‘laagste’ van de
semantische categorieën in de alternatieve lezingen, volgens de hiërarchie in (15) in sectie
1.2.2 (binnen de dynamische categorie gaan we ervan uit dat dyn-inh hiërarchisch laagst en
dyn-sit hiërarchisch hoogst staan, met dyn-ext daar tussenin); tabel 5 en figuur 3 geven de
frequentie van alle treffers weer met de ambigue gevallen ‘progressief’ geïnterpreteerd,
d.w.z. toegevoegd aan de ‘hoogste’ van de alternatieve betekenissen volgens dezelfde
hiërarchie.30 Tabel 6 geeft tenslotte een overzicht van de ambigue gevallen op zich. In al
deze tabellen vatten de percentages het aandeel van de betrokken betekenis per taalfase (in
tabel 3 is daarbij dus ook rekening gehouden met de ambigue instanties, en in tabel 6 met
de eenduidige instanties, hoewel die in geen van beide gevallen in de tabellen staan). Alle
figuren zijn gebaseerd op de percentages uit de tabellen.

30

Voor de paar gevallen waarin drie alternatieve lezingen mogelijk zijn impliceert deze presentatiewijze uiteraard dat de hiërarchisch ‘middelste’ semantische categorie deze gevallen in geen
enkele tabel op haar naam krijgt. Het aantal instanties van dit type is echter te klein om daarvoor
nog een extra tabel in te voeren.
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Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
7
03.5
1
00.5
0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
114
57.0
88
44.0
57
28.5
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
44
22.0
67
33.5
62
31.0
_______________________________________________________________________________________
sit
3
01.5
13
06.5
18
09.0
_______________________________________________________________________________________
deo
0
00.0
0
00.0
5
02.5
_______________________________________________________________________________________
epi
0
00.0
1
00.5
0
00.0

Tabel 3: Frequentie van de betekenissen in eenduidige gevallen

Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
12
06.0
1
00.5
0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
141
70.5
112
56.0
75
37.5
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
44
22.0
72
36.0
93
46.5
_______________________________________________________________________________________
sit
3
01.5
14
07.0
27
13.5
_______________________________________________________________________________________
deo
0
00.0
0
00.0
5
02.5
_______________________________________________________________________________________
epi
0
00.0
1
00.5
0
00.0

Tabel 4: Frequentie van de betekenissen – conservatieve telling

Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
7
03.5
1
00.5
0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
119
59.5
88
44.0
57
28.5
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
71
35.5
85
42.5
70
35.0
_______________________________________________________________________________________
sit
3
01.5
21
10.5
32
16.0
_______________________________________________________________________________________
deo
0
00.0
4
02.0
31
15.5
_______________________________________________________________________________________
epi
0
00.0
1
00.5
10
05.0

Tabel 5: Frequentie van de betekenissen – progressieve telling
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Figuur 1: Frequentie van de betekenissen in eenduidige gevallen
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Figuur 2: Frequentie van de betekenissen – conservatieve telling
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Figuur 3: Frequentie van de betekenissen – progressieve telling

Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
5
02.5
0
00.0
0
00.0
dyn-inh/ext
27
13.5
18
09.0
8
04.0
dyn-inh // sit
0
00.0
4
02.0
4
02.0
dyn-inh/ext // sit
0
00.0
2
01.0
1
00.5
dyn-inh // deo
0
00.0
0
00.0
2
01.0
dyn-inh // epi
0
00.0
0
00.0
3
01.5
dyn-ext // sit
0
00.0
2
01.0
9
04.5
dyn-ext // deo
0
00.0
3
01.5
17
08.5
dyn-ext // sit // deo
0
00.0
0
00.0
4
02.0
dyn-ext // sit // epi
0
00.0
0
00.0
1
00.5
sit // deo
0
00.0
1
00.5
3
01.5
sit // epi
0
00.0
0
00.0
6
03.0
totaal
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16.0

30

15.0

Tabel 6: Frequentie van de ambigue gevallen

50

58

29.0

Er zitten erg weinig verrassingen in deze resultaten.31 Hier zijn de belangrijkste vaststellingen.
De oorspronkelijke betekenis van het hoofdwerkwoord kunnen, ‘kennen’, verdwijnt in
de loop van de drie periodes: ze is nog min of meer duidelijk aanwezig (hoe duidelijk, dat
verschilt al naar of men de conservatieve dan wel de progressieve telling bekijkt) in het
Middelnederlands, ze is marginaal in het Vroegnieuwnederlands, en ze is verdwenen in het
huidige Nederlands.
De dynamisch modale betekenis is reeds manifest aanwezig in het Middelnederlands en
blijft absoluut dominant tot op vandaag. We merken doorheen de drie taalstadia wel een
graduele verschuiving tussen de subbetekenissen binnen deze categorie. Enerzijds is er een
opvallende daling (in alle mogelijke telwijzen) van het aantal inherent dynamische gevallen: in het Middelnederlands was dit de absoluut overheersende dynamische categorie,
terwijl ze in het huidige Nederlands pas op de tweede plaats komt, na de extern dynamische categorie. En anderzijds is er een weliswaar minder markante – hoewel in de progressieve telling toch ook vrij aanzienlijke – toename van het aantal situationeel dynamische gevallen: deze categorie was in het Middelnederlands nog erg marginaal, terwijl ze
inmiddels een redelijk (zij het nog steeds veruit het kleinste) deel van de dynamische
gevallen uitmaakt. De situatie van de extern dynamische categorie is verschillend al naar
hoe men telt: in de conservatieve telling is er een markante graduele toename vanaf het
Middelnederlands tot op heden, maar als men enkel de eenduidige gevallen telt is er een
aanzienlijke stijging van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands maar een
kleine daling naar het huidige Nederlands, en in de progressieve telling is er een kleine
stijging van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands maar de ‘winst’ gaat
weer helemaal verloren in het huidige Nederlands. Het grote verschil tussen de tellingen is
te wijten aan het feit dat deze categorie in het huidige Nederlands zeer dominant aanwezig
is in ambigue gevallen (nl. in 40 van de 58 dergelijke gevallen, d.i. 69%), zowel als
hiërarchisch hoogste als als hiërarchisch laagste categorie – het is op het eerste gezicht dan
ook erg moeilijk de juiste betekenis van de verschillende tellingen voor deze categorie te
vatten (maar zie beneden voor verdere duiding). Maar hoe dan ook is er een globale trend
aanwijsbaar van een daling van het belang van de inherente lezing en een relatieve
toename van het belang van de externe lezing en de situationele lezing samen – d.w.z., er is
vanaf het Middelnederlands een graduele ontkoppeling van de dynamische betekenis van
het controlerende subject, en een graduele versterking van het belang van de situatie in die
betekenis. Deze observaties zijn dus in algemene trekken compatibel met de door
Duinhoven (1994) in theoretische termen geschetste evolutie (zie sectie 1.3).
31

De resultaten voor het huidige Nederlands zijn perfect in overeenstemming met de resultaten
voor dit hulpwerkwoord in Nuyts (2001: 187). Daar nam de epistemische betekenis in een
‘progressieve’ telling 7.8% van de gevallen in beslag, de deontische betekenis 14.7%, en de
dynamische betekenis (alle subcategorieën samen) 77.5%. De verschillen met de huidige analyse
zijn dus marginaal klein.
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De deontische en epistemische betekenissen zijn nog helemaal afwezig in het Middelnederlands, ze doen schoorvoetend hun intrede in het Vroegnieuwnederlands, en ze nemen
– althans in de progressieve telling – verder toe in het huidige Nederlands, de deontische
lezing meer dan de epistemische, maar ze blijven (enigszins afhankelijk van welke telling
men hanteert) zelfs nu eerder beperkt (voor de deontische) tot erg beperkt (voor de
epistemische) in frequentie. En ze zijn – in overeenstemming met wat ook Nuyts (2001)
had vastgesteld voor het huidige Nederlands (vgl. sectie 1.3) – vrijwel steeds ambigu met
een dynamische lezing, en meer bepaald hoofdzakelijk met de extern dynamische en (in
iets mindere mate) de situationeel dynamische: het aantal eenduidige gevallen is zowel in
het Vroegnieuwnederlands als in het huidige Nederlands uiterst klein. (Dat veroorzaakt
meteen ook in zeer aanzienlijke mate de enorme toename van het aantal ambigue gevallen
van kunnen in het huidige Nederlands, zoals blijkt uit tabel 6 – zie ook hieronder voor
bespreking.)
De vaststelling dat er al een epistemisch geval (een eenduidig zelfs) in het Vroegnieuwnederlands optreedt wijkt overigens wel af van de bevindingen in Nuyts (1996), die het
eerste optreden van de epistemische lezing in de late 19de eeuw situeert (zie sectie 1.3). Het
geval – uit de 17de eeuw – is weergegeven in (33). Het gaat om een instantie van het ‘complementerende gebruik’ van kunnen (met het hulpwerkwoord in een hoofdzin met als
hoofdwerkwoord zijn, en met de gekwalificeerde stand van zaken in een complementzin),
ook in het huidige Nederlands nog steeds de enige syntactische context waarin een
eenduidig epistemisch gebruik van het hulpwerkwoord voorkomt (vgl. (18) in sectie 1.3).
(33) ‘tkan sijn Mevrou, dat gij wen gij u bruijgom siet, Don Jan vergeten sult, en slijten u
verdriet. (Vroegnieuwnederlands 181)
Volgens de huidige resultaten zijn de deontische en epistemische betekenis dan ook min of
meer simultaan ontstaan, en niet na elkaar (zoals werd aangenomen door Nuyts 1996). Het
blijft wel plausibel om aan te nemen dat ze beide parallel met elkaar direct uit (één van) de
dynamische betekenis(sen) ontstaan zijn, en dat de epistemische betekenis dus niet uit de
deontische is ontstaan: immers, er is in ons materiaal, net zoals in de analyses van Nuyts
(1996), geen enkel geval van ambiguïteit tussen de deontische en de epistemische lezing,
noch in het huidige Nederlands, noch in het Vroegnieuwnederlands, terwijl er wel massaal
ambiguïteit van elk van deze lezingen met de (verschillende) dynamische lezingen is. Deze
vaststelling is overigens niet in tegenspraak met de subjectificatiehypothese: die stelt niet
voorop dat per se alle mogelijke ‘semantische stappen’ doorlopen hoeven te worden, er is
niets in de hypothese dat ‘verbiedt’ dat bepaalde stappen soms overgeslagen worden.
Overigens suggereren de cijfers over de ambiguïteiten in tabel 6 ook enigszins een verschil
in origine van de deontische en epistemische lezingen: de deontische lezing lijkt vooral uit
de extern dynamische lezing, en de epistemische lezing vooral uit de situationeel dynamische lezing te zijn ontstaan.
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De vaststelling dat er al een epistemische lezing is in de 17de eeuw zet natuurlijk ook,
althans op het eerste gezicht, de redenering van Nuyts (1996, 2001) op de helling dat de
‘jonge leeftijd’ van die betekenis in dit hulpwerkwoord de oorzaak is van het feit dat ze in
het huidige Nederlands vrijwel steeds ambigu is (zie sectie 1.3). Zo jong is de lezing
immers niet. En inderdaad, ook de deontische lezing komt in het huidige Nederlands
hoofdzakelijk in ambigue gevallen voor, en is niettemin ook al vanaf het Vroegnieuwnederlands, dus al minstens 400 jaar, aanwezig (het WNT rapporteert zelfs gevallen uit de
16de eeuw, dus 500 jaar geleden). De hamvraag is dan hoe de massale ambiguïteit bij deze
betekenissen wél moet verklaard worden. Zoals hiervoor al opgemerkt toont tabel 6 ook
vrij sterke ambiguïteit bij sommige andere betekenissen, in de verschillende taalfasen, en
om een betere greep te krijgen op de impact van het fenomeen van ambiguïteit in het algemeen geeft tabel 7 een overzicht, per historische periode, van het aandeel van de ambigue
gevallen in het globale aantal instanties van elke betekeniscategorie. We geven apart een
telling voor de ambigue gevallen waarin de betekenis als hiërarchisch laagste optreedt
(daarbij zijn de aantallen ambigue instanties met die betekeniscategorie als hiërarchisch
hoogste niet in het totaal aantal instanties meegenomen – dit correleert dus met een globaal
conservatieve telling), en een telling voor de gevallen waarin de betekenis als hiërarchisch
hoogste optreedt (daarbij zijn dan de aantallen ambigue instanties met die betekenis als
hiërarchisch laagste niet in het totaal aantal instanties meegenomen – dit correleert dus met
een globaal progressieve telling). In de gevallen met drie mogelijke lezingen hebben we de
hiërarchisch middelste betekenis zowel bij die betekenis als hoogste als als laagste
categorie in rekening gebracht. (Een liggende streep betekent dat de betekenis in kwestie in
de periode in kwestie niet voorkomt.)
Dit overzicht toont erg duidelijk dat al de verschillende betekenissen van kunnen – ook
de verschillende subbetekenissen van dynamische modaliteit – in de loop van de door ons
materiaal gedekte periode onderhevig zijn (geweest) aan (min of meer sterke) ambiguïteit,
maar ze zijn het niet allemaal op alle momenten in de tijd, en/of niet allemaal op alle
momenten op dezelfde manier (cf. de verschillen in optreden als hiërarchisch hoogste vs.
laagste betekenis), en ze zijn het ook niet altijd in dezelfde mate. (Uit dat feit op zich blijkt
uiteraard al dat de ambiguïteit geen inherente eigenschap is van de betrokken betekenissen
in dit (hulp)werkwoord, en dus een andere oorzaak moet hebben.) Als we ons even
toeleggen op de betekenissen met een ‘lange geschiedenis’, nl. de inherent dynamische en
extern dynamische, dan zien we ook meteen een patroon optreden.
Bij de betekenis met een duidelijke afname in belang van periode tot periode (zie
figuren 1 tot 3), de inherent dynamische, is er enerzijds een afname (in de mate dat dat nog
mogelijk is, gelet op het geringe aantal gevallen ook al in het Middelnederlands) en
vervolgens geheel verdwijnen van het voorkomen als hiërarchisch hoogste betekenis in een
ambigue instantie. Dat kan verstaan worden als een teken dat deze betekenis geen
hiërarchisch lagere betekenis meer nodig heeft om zich ‘op te enten’, of m.a.w., dat ze voor
haar optreden niet meer afhankelijk is van het contextueel afleidbaar zijn uit een andere
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Mndl
Vnndl
Nndl
laagste hoogste
laagste hoogste
laagste hoogste
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
41.7
00.0
00.0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
19.1
04.2
21.4
00.0
24.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
00.0
38.0
09.5
23.0
34.0
12.7
_______________________________________________________________________________________
sit
00.0
00.0
07.1
38.1
43.8
51.4
_______________________________________________________________________________________
deo
----00.0
100
00.0
83.9
_______________________________________________________________________________________
epi
----00.0
00.0
00.0
100

Tabel 7: Aandeel ambigue gevallen in het totaal aantal instanties van elke betekenis

betekenis.32 En anderzijds is er een gestadige toename van het aantal gevallen waarin deze
betekenis als hiërarchisch laagste in een ambigue instantie optreedt. Dat kan verstaan
worden als een teken dat deze betekenis steeds meer dient als toeleveraar voor contextueel
afleidbare hogere betekenissen. (Aangezien deze betekenis al vanaf het Middelnederlands
in hoge mate dienst doet voor dit laatste, mogen we, in de logica van deze analyse,
aannemen dat dit ook toen al een vrij ‘oude’ betekenis was – zie beneden.)
Bij de extern dynamische betekenis hebben we nog een duidelijke toename in belang
van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands kunnen vaststellen, en dat correspondeert blijkbaar met het nauwelijks optreden van deze betekenis als ‘toeleveraar’
voor hogere betekenissen in ambigue gevallen (d.w.z., als hiërarchisch laagste in ambigue
instanties), maar met het massaal voorkomen van deze betekenis als contextueel af te
leiden betekenis uit andere, lagere betekenissen, i.c. de inherent dynamische (d.w.z., het
voorkomen als hiërarchisch hoogste in ambigue instanties). Vanaf het Vroegnieuwnederlands is deze betekenis echter (enisgzins afhankelijk van welke telling men hanteert: vgl.
figuur 2 met figuren 1 en 3) over haar piek heen, en gecorreleerd daarmee zien we een
drastische toename van het aantal ambigue instanties waarin deze betekenis als hiërarchisch laagste optreedt (en dus als toeleveraar dient), en een bijna even drastische afname
van het aantal ambigue instanties waarin deze betekenis als hiërarchisch hoogste optreedt
(en dus afhankelijk is van een andere, lagere betekenis waaruit ze in context afleidbaar zou
zijn). (Met deze gegevens en interpretatie erbij mogen we dus wel degelijk besluiten dat
ook de extern dynamische betekenis inmiddels op haar terugweg is – zie de bespreking
eerder in deze sectie.)
32

Daarop zou men kunnen antwoorden: maar er zijn geen andere betekenissen meer om op te
teren. Dat is niet helemaal waar: zelfs in het Vroegnieuwnederlands is de betekenis van ‘kennen’
nog marginaal aanwezig. Maar hoe dan ook: voor het vervolg van het verhaal gaat deze vaststelling
niet meer op, en dit eerste stuk van het verhaal past perfect in het algemene beeld dat zo ontstaat.
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Dit patroon suggereert toch wel heel erg sterk dat de frequentie van ambiguïteit bij
betekenissen, en dan specifiek het (enkel of hoofdzakelijk) optreden als hiërarchisch hoogste (en dus wellicht afgeleide) betekenis, zoals we die zien bij de deontische en de epistemische lezing van kunnen, wel degelijk te maken heeft met het niet gestabiliseerd zijn van
die betekenissen, en dus met het ‘jonge’ karakter ervan, ook al moet ‘jong’ dan niet (zoals
gesuggereerd in Nuyts 1996, 2001) verstaan worden in termen van 100 jaar, maar in
termen van 500 jaar of zo (sommigen suggereren zelfs dat ambiguïteit gecorreleerd met
betekenisontwikkeling soms wel millennia lang kan aanhouden – vg. Traugott 2005).
Er zijn overigens nog enkele andere opmerkelijke vaststellingen te doen i.v.m. tabel 7.
In de eerste plaats valt op dat de frequentie van de deontische en epistemische betekenis als
‘afnemer’ in een ambigue instantie in het Vroegnieuwnederlands en het huidige Nederlands drastisch hoger ligt dan die voor de extern dynamische lezing in het Middelnederlands. Dat kan echter het gevolg zijn van het feit dat die extern dynamische lezing op dat
ogenblik al niet meer zo jong was. Het lijkt een evidente en plausibele hypothese – die
volledig in het verlengde ligt van de hierboven ontwikkelde logica i.v.m. de status van
ambigue gevallen – dat een nieuwe betekenis ‘opstart’ als een vrijwel zuivere contextuele
inferentie uit een oudere betekenis, en dat dus het beeld van de deontische en de epistemische betekenissen in het Vroegnieuwnederlands en het huidige Nederlands als
prototypisch mag gelden. In dat perspectief is de extern dynamische betekenis ergens in
een verder verleden dan wellicht ook op die manier begonnen, en is het beeld dat we
krijgen in het Middelnederlands al dat van een stilaan stabiliserende betekenis.
Een schijnbare vlek op deze verklaring is de vaststelling dat het eerste epistemische
geval in het materiaal (in het Vroegnieuwnederlands) – (33) hierboven – meteen een
eenduidig geval is. Het is echter vrij duidelijk dat dat eenduidige karakter direct resulteert
uit de aard van de constructie: het hulpwerkwoord modificeert daarin het existentiële
predikaat zijn, en als we uitgaan van de dynamische ‘situationele potentie’-betekenis van
kunnen dan levert dat dus de betekenis op van ‘potentie tot existentie’, een gecombineerde
betekenis die in haar geheel vrijwel onvermijdelijk tot een epistemische interpretatie leidt.
Dit is een specifiek gegeven, dat zich op het eerste gezicht b.v. niet op gelijkaardige wijze
voordoet (of zou kunnen voordoen) bij de deontische lezing (op het eerste gezicht is er
geen context denkbaar waarin een deontische lezing op een even sluitende manier kan
afgedwongen worden). Het is dus ook maar de vraag of de Vroegnieuwnederlander dit
patroon ook al als een geheel opvatte (als een echte constructie dus),33 met een globaal
epistemische betekenis (onze klassering als dusdanig in de data-analyse is uiteraard het
resultaat van ons eigen verstaan, als sprekers van het moderne Nederlands, van dat pa33

We gaan er hier nu even vanuit dat we dit nu wel als een echte constructie verstaan. Maar dat is
enkel gebaseerd op een intuïtieve inschatting, en of dat ook echt zo is moet natuurlijk nog
empirisch aangetoond worden – indien het niet zo zou blijken te zijn, dan is dit patroon ook nu nog
een geval van dwingende contextuele inferentie. Voor het overige maakt deze kwestie natuurlijk
geen enkel verschil voor de bovenstaande analyse.
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troon). Misschien was dit voor de sprekers toen wel degelijk nog een min of meer doelbewust ‘gecomponeerd’ patroon waarin het hulpwerkwoord met een dynamische lezing in
een context gebruikt werd die vrijwel onvermijdelijk een epistemische betekenis afdwingt.
In dat geval gaat het ook hier dus oorspronkelijk nog steeds om een contextuele inferentie,
maar die inferentie wordt dan wel dwingend omwille van de aard van de context.
In het perspectief van deze veronderstelling over hoe een nieuwe betekenis ontstaat kan
de mooie graduele toename die we in tabel 7 kunnen vaststellen (zie de laatste kolom) van
de frequentie van optreden van de verschillende betekenissen als hiërarchisch hoogste in
ambigue instanties in het huidige Nederlands, parallel met de opklimmende positie van
deze betekenissen in de kwalificationele hiërarchie in (15) in sectie 1.2.2, uiteraard ook
geduid worden als een indicatie dat de betekenisontwikkeling van dit hulpwerkwoord in
globo wel degelijk deze hiërarchie volgt – i.e., de subjectificatiehypothese gaat ook in dit
beeld goed op (zie beneden).
Toch springt in dit beeld de situationeel dynamische betekenis dan uit de band. Zij
begint (in het Middelnederlands) als – weliswaar vrij zeldzame – eenduidige betekenis. Dat
is natuurlijk nog vergelijkbaar met de situatie van de epistemische betekenis in het Vroegnieuwnederlands, en de gevallen zijn inderdaad ook perfect verklaarbaar analoog met de
verklaring hierboven voor het eenduidige epistemische geval in het Vroegnieuwnederlands. De drie Middelnederlandse situationele gevallen zijn gevat in (34)-(36).
(34) Alse cuart dit uernam kerde hi hem ombe ende wande vlien mar dat neconste hem nit
gescien. (Middelnederlands 111)
(35) Alemoescenen no bedinghen ne connen hem ghehelpen in die stede alwar dat ghode
baden (Middelnederlands 164)
(36) Want dat soene bi sinen name hiet dies ne conste hem verwondren niet
(Middelnederlands 170)
In (34) en (36) is het subject een deictisch element dat verwijst naar een vooraf genoemde
situatie of handeling. In (35) is het subject ofwel een duo van genominaliseerde werkwoorden, die dus ook weer verwijzen naar handelingen, ofwel (waarschijnlijker) een duo
van nomina die verwijzen naar abstracte objecten en die, mede door hun generische
karakter in deze constructie (cf. het ontbreken van lidwoorden: het gaat dus wellicht niet
om specifieke aalmoezen en smeekbeden maar om het type van fenomeen), nog in sterke
mate een referentie naar de handelingen die samenhangen met deze ‘objecten’ in zich
dragen. In al deze gevallen is het gewoonweg onvermijdelijk de dynamische betekenis van
het hulpwerkwoord als ‘situationeel’ te lezen: er is gewoonweg geen entiteit waaraan men
(eventueel zelfs metaforisch) een capaciteit zou kunnen toeschrijven. Kortom, we hebben
hier andermaal gevallen die we kunnen duiden als ‘onvermijdelijke contextuele inferentie’.
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Na het Middelnederlands neemt de situationele betekenis dan geleidelijk aan toe als
contextueel afleidbaar product van lagere betekenissen – maar zelfs in het huidige Nederlands is dat nog altijd maar goed voor de helft van de voorkomens, en dat is duidelijk verschillend van wat we bij de deontische en epistemische betekenissen hebben vastgesteld.
Wellicht betekent dat dat deze betekenis doorlopend – en veel meer dan de andere betekenissen – blijft uitgelokt worden op basis van ‘onvermijdelijke contextuele inferentie’. Die
veronderstelling wordt ondersteund door de vaststelling in sectie 3.2.2 hieronder (zie tabel
14c) dat in deze betekenis – zoals uiteraard te verwachten is gelet op de aard ervan –
hoofdzakelijk subjecten/eerste argumenten van het type ‘inanimate’ en ‘other’ (d.w.z.,
standen van zaken) optreden, die dus (vgl. (34)-(36) hierboven) nauwelijk (voor de standen
van zaken) of vaak moeilijk (voor de inanimates) een ‘capaciteitslezing’ toelaten. In zekere
zin zouden we dus zelfs kunnen zeggen dat dit iets andere gedrag van de situationele betekenis in termen van ambiguïteit bijna automatisch voortvloeit uit de aard van deze
betekenis op zich.
Tenslotte is ook opmerkelijk dat deze situationele betekenis inmiddels (in het huidige
Nederlands) wel al erg intens dienst doet als toeleveraar van hogere betekenissen (lees: van
de deontische en epistemische lezingen), veel meer dan dat voor aanzienlijk oudere betekenissen (de inherent en extern dynamische) het geval is. Hoe dat feit dan moet verklaard
worden is ons geheel niet duidelijk. Net zo min is ons duidelijk of al deze vaststellingen
samen iets te betekenen hebben, en zo ja, wat ze te betekenen hebben, in termen van de
status van deze betekenis(sub)categorie in verhouding tot de status van de andere betekeniscategorieën.
Samenvattend: De subjectificatiehypothese gaat in globo behoorlijk goed op voor de
betekenisontwikkeling van kunnen. De oorspronkelijke hoofdwerkwoordelijke betekenis
verdwijnt, en doorheen de 7 eeuwen die ons onderzoek bestrijkt klimt de vorm geleidelijk
op in de hiërarchie in (15) in sectie 1.2.2, in de zin dat stilaan hogere betekenissen – met
name de situationeel dynamische, de deontische en de epistemische – ontstaan en/of in
belang toenemen, ruwweg in hun hiërarchische volgorde. (Een uitzondering is wellicht het
simultane ontstaan van de deontische en epistemische betekenissen, maar wat hun belang
betreft beantwoorden ze wel weer aan het prototypische beeld, aangezien de deontische
betekenis – zeker in de progressieve telling – veel frequenter is dan de epistemische.) We
merken in ons materiaal zelfs al een verval van de oudste kwalificationele betekenis(sen):
de inherent dynamische neemt al gradueel en vrij sterk af in belang, en we zien zelfs al een
ommekeer in het belang van de extern dynamische betekenis. Uit dit alles kunnen we
uiteraard ook concluderen dat het begin van het subjectificatieproces (en het grammaticalisatieproces) van dit werkwoord ver voor de periode van onze oudste bronnen te situeren
moet zijn, tijdens of wellicht zelfs nog vóór de periode van het Oudnederlands (het feit dat
het Duits en het Engels hetzelfde hulpwerkwoord voor de uitdrukking van dynamische
modaliteit gebruiken suggereert dat het proces zelfs al in de periode van het ‘Gemeenwestgermaans’ op gang was gekomen).
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3.2.1.2. Mentaal versus fysiek bij dynamische modaliteit
We hebben tot hier toe één betekenisdimensie buiten beschouwing gelaten: de rol van
‘mentaal versus fysiek’ in het optreden van de inherente en externe dynamische betekenis.
Laten we nu even kort die dimensie onder de loep nemen. Tabel 8 geeft de evolutie weer
van het optreden van de dynamische betekenissen in mentale t.o.v. fysieke standen van
zaken. De cijfers geven het aandeel weer van deze twee contexten, en van de gevallen van
twijfel tussen de twee, in het totaal aantal inherent dynamische en extern dynamische
gevallen (en in de som van de twee) in het materiaal (zie tabel 3 voor de absolute cijfers
voor de twee dynamische hoofdcategorieën). Om de zaken niet te compliceren concentreren we ons op de eenduidige gevallen van de twee hoofdcategorieën, alle ambigue instanties met een inherent of extern dynamische betekenis als één van de alternatieve
lezingen blijven dus buiten beschouwing.
De oorspronkelijke betekenis van het hoofdwerkwoordelijke gebruik van kunnen –
‘kennen’ – was uiteraard zuiver ‘mentaal’. Als we de cijfers voor de twee dynamische subbetekenissen samen bekijken, dan zien we hoe in het Middelnederlands ook het kwalificationele (hulp)werkwoord kunnen nog steeds predominant in verband met mentale
vermogens gebruikt wordt, maar hoe in de volgende taalfasen dat gebruik afneemt en het
(ook in het Middelnederlands al bestaande) gebruik voor fysieke vermogens steeds sterker
de overhand krijgt. Het aandeel van ambivalente contexten neemt parallel daarmee gestadig af. De overgang in die richting gebeurt echter wel op een ander moment voor de
inherente en de externe dynamische betekeniscategorie: de inherente categorie blijft in het
Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands min of meer onveranderd, en wisselt sterk
naar meer fysieke contexten in het huidige Nederlands, maar de externe betekeniscategorie
maakt die sprong al tussen het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands, maar
evolueert dan nog maar bescheiden verder in dezelfde richting in het huidige Nederlands.
Waar dit verschil aan kan toegeschreven worden is ons niet duidelijk. Een meer ‘conservatief’ gedrag van de inherente betekenis omwille van haar hogere graad aan stabilisatie/haar ‘hogere leeftijd’? Maar waarom heeft die betekenis dan toch nog de stap gezet in

Mndl
Vnndl
Nndl
ment fys
twijf
ment fys
twijf
ment fys
twijf
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
44.7 30.7 24.6
44.3 28.4 27.3
35.1 52.6 12.3
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
31.8 43.2 25.0
20.9 61.2 17.9
21.0 66.1 12.9
_______________________________________________________________________________________
samen
41.1 34.2 24.7
34.2 42.6 23.2
27.7 59.7 12.6

Tabel 8: Aandeel van mentale, fysieke en onduidelijke contexten
in de dynamische instanties
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een later fase, hoewel ze dan nog sterker gestabiliseerd/nog ouder was? Net zo min is het
duidelijk of deze evolutie op zich iets significants te betekenen heeft i.v.m. semantische
betekenisontwikkeling per se (in de mate dat subjectificatie algemeen gecorreleerd wordt
met ontwikkeling naar abstractere betekenissen zou men net een omgekeerd proces kunnen
verwachten, als deze ontwikkeling daar iets mee te maken zou hebben), dan wel of dit
enkel te maken heeft met het feit dat kunnen in de bewuste periodes ook de rol van mogen
als dynamische markeerder overneemt (vgl. sectie 2.1), waarbij mogen – afkomstig van
een oorspronkelijk hoofdwerkwoord met als betekenis ‘sterk/machtig zijn, macht hebben’,
d.w.z. met een meer uitgesproken fysieke betekenis – wellicht meer in fysieke contexten
gebruikt werd.

3.2.2. De rol van het subject/eerste argument in de betekenisontwikkeling (vragen 3/4)
In deze en al de volgende subsecties gaan we in op de verschillende factoren die we in ons
materiaal bekeken hebben die mogelijk een effect zouden kunnen gehad hebben op de
semantische ontwikkeling van kunnen zoals geschetst in sectie 3.2.1. Een eerste dergelijke
factor betreft het subject/eerste argument van het hoofdwerkwoord in de uiting: het
probleem is al kort ter sprake geweest bij de discussie van de situationele betekenis in 3.2.1
– de vraag is meer algemeen in welke mate er een correlatie bestaat tussen de semantische
aard van dat subject en/of het eerste argument (dit onderscheid is uiteraard enkel relevant
bij de passieven) en de betekenissen die het (hulp)werkwoord in de verschillende taalstadia
krijgt, en eventueel ook of we daaruit iets kunnen leren i.v.m. de status van die verschillende betekenissen, op zich, en in het bijzonder in de semantische structuur van kunnen in
de verschillende taalstadia. Onze basis voor deze analyse vormen coderingsvragen 3 en 4
(zie sectie 2.2).
We concentreren ons in al de volgende tabellen (in deze en alle volgende secties) weer
enkel op de hoofdbetekenissen, het onderscheid ‘mentaal versus fysiek’ bij de dynamische
betekenissen blijft dus verder helemaal buiten beschouwing.
3.2.2.1 De frequentie van kunnen in passieve zinnen
Om te beginnen geven tabellen 9 en 10 de resultaten weer van vraag 3: hoe vaak treedt het
(hulp)werkwoord in elke tijdsperiode op in een passieve zin (de ‘gemarkeerde’ variant van
het duo ‘actief vs. passief’). Tabel 9 geeft de frequenties voor de eenduidige instanties,
tabel 10 voor de ambigue instanties. We vermelden telkens het absolute aantal, alsook
welk aandeel dat voorstelt van alle voorkomens van kunnen in die betekenis (of in die
ambigue betekeniscombinatie) in die tijdsperiode. (Een liggend streepje betekent ook nu
weer dat de betekenis of ambiguïteit in kwestie in de taalfase in kwestie niet voorkomt.)
Voor een overzicht van het totale aantal voorkomens van kunnen met al deze betekenissen
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Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
0
00.0
0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
0
00.0
0
00.0
1
01.8
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
0
00.0
4
06.0
15
24.2
_______________________________________________________________________________________
sit
0
00.0
0
00.0
1
05.6
_______________________________________________________________________________________
deo
--------1
20.0
_______________________________________________________________________________________
epi
----0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
totaal
0
00.0
4
02.4
18
12.7

Tabel 9: Frequentie van eenduidige instanties in passieve zinnen

Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
0
00.0
--------dyn-inh/ext
0
00.0
0
00.0
0
00.0
dyn-inh // sit
----1
25.0
0
00.0
dyn-inh/ext // sit
----1
50.0
0
00.0
dyn-inh // deo
--------0
00.0
dyn-inh // epi
--------0
00.0
dyn-ext // sit
----2
100
7
77.8
dyn-ext // deo
----2
66.7
1
05.9
dyn-ext // sit // deo
--------4
100
dyn-ext // sit // epi
--------0
00.0
sit // deo
----1
100
0
00.0
sit // epi
--------0
00.0
totaal

0

00.0

7

23.3

12

20.7

Tabel 10: Frequentie van ambigue instanties in passieve zinnen

in de verschillende taalfasen, zie tabellen 3 (voor de eenduidige instanties) en 6 (voor de
ambigue instanties) hiervoor.
De frequentie van het (hulp)werkwoord in passiefconstructies neemt duidelijk toe doorheen de drie taalfasen: van (in totaal) geen enkele instantie in het Middelnederlands, via 11
instanties ofte 5.5% van de treffers in het Vroegnieuwnederlands, naar 30 instanties ofte
15% van de treffers in het huidige Nederlands. Of dat iets zegt over de frequentie van de
passiefconstructie op zich (neemt die op zich toe in de loop van de ontwikkelingen in het
Nederlands), dan wel over de betekenisstructuur van kunnen, of eventueel over de twee,
valt op basis van deze informatie uiteraard niet uit te maken.
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Het valt echter ook meteen op (zelfs met inachtneming van enige voorzichtigheid vanwege het niet zo erg grote aantal instanties, zeker in het Vroegnieuwnederlands) dat de
passieven over het algemeen een aanzienlijk groter aandeel hebben in de ambigue dan in
de eenduidige instanties (het verschil is weliswaar groter in het Vroegnieuwnederlands dan
in het huidige Nederlands) – en dat suggereert sterk dat er wel degelijk een effect is van de
status van het subject en/of eerste argument van het hoofdwerkwoord in de betekenisconstructie van kunnen.
Verder geven de cijfers aan dat vooral de extern dynamische betekenis een heel sterke
band heeft met de passiefconstructies. Dat geldt in termen van de frequentie van die betekenis in de passieve instanties: ze is – als enige of als één van de mogelijke lezing(en) –
aanwezig in 9 van de 11 instanties, i.e. 81.8%, in het Vroegnieuwnederlands, en in 27 van
de 30 instanties, i.e. 90%, in het huidige Nederlands. En dat geldt ook in termen van de
frequentie van de passiefconstructie bij die betekenis in vergelijking met andere betekenissen in de data, zoals uit de tabellen blijkt. (Ook de deontische betekenis haalt een
relatief hoog percentage, maar daarmee is de grootste voorzichtigheid geboden gelet op het
erg beperkte aantal instanties van deze lezing.) In de ambigue gevallen gaat het in het
bijzonder vooral om instanties van twijfel tussen die extern dynamische lezing als hiërarchisch laagste van de alternatieven met ofwel een situationeel dynamische ofwel een deontische lezing. Gek genoeg speelt de passiefconstructie slechts een minimale rol in de ambiguïteit tussen de inherent dynamische lezing en andere lezingen, en dan met name de
extern dynamische lezing. Maar er is ook slechts een minimale vertegenwoordiging van de
inherent dynamische betekenis in de eenduidige instanties in passieven, ondanks de hoge
algemene frequentie van die betekenis, ook nog in het huidige Nederlands. M.a.w.,
blijkbaar laat de passiefcontext erg weinig ruimte voor een inherent dynamische lezing –
ook dat onderstreept de rol van het subject/eerste argument in de betekenisconstructie van
het hulpwerkwoord. We komen hierop terug in sectie 3.2.2.3.3.
3.2.2.2. Het subject in actieve zinnen
We behandelen nu eerst alle informatie i.v.m. de aard van het subject in de instanties van
kunnen in actieve zinnen – daarbij is het subject dus in principe steeds ook het eerste
argument van het hoofdpredikaat, beperkte uitzonderingen zoals ‘dummy subjecten’ bij
argumentloze predikaten (cf. het regent) niet te na gesproken. Op de rol van het subject en
eerste argument in passieve zinnen gaan we in in 3.2.2.3.
Omdat het hier (zoals in veel van de volgende secties trouwens) om erg complexe blokken informatie gaat zijn we gedwongen, omwille van de overzichtelijkheid en interpreteerbaarheid, de gegevens te spreiden over een aantal verschillende tabellen die aparte facetten
van de problematiek belichten. We zullen met name aparte tabellen geven voor de verschillende taalfasen. We blijven natuurlijk ook geconfronteerd met het probleem van de
grote waaier van ambigue instanties. Enerzijds dreigen die steeds weer ofwel de overzich-
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telijkheid van het materiaal te compromitteren, ofwel – als we de informatie even sterk
spreiden als in sectie 3.2.1 hiervoor – te leiden tot een eindeloze proliferatie van tabellen.
Maar anderzijds zijn ze wel potentieel interessant in al deze analyses: immers, als de aard
van het subject en/of eerste argument een rol speelt in de ontwikkelingen, mogen we verwachten dat dat zich vooral ook in de ambigue instanties manifesteert. Bovendien leveren
de ambigue gevallen het overgrote deel van de instanties voor de ‘minderheidsbetekenissen’, nl. van situationeel dynamisch en meer nog van deontisch en epistemisch. We zullen
dus moeten zoeken naar een compromis tussen deze overwegingen. In de praktijk zal dat
neerkomen op een ‘aan banden gelegde proliferatie’: we zullen telkens eerst tabellen
geven, één per taalfase, voor de eenduidige gevallen, vervolgens overzichtstabellen per
taalfase van de verschillende ambigue gevallen, en tenslotte tabellen per taalfase op basis
van een maximale telling van het aantal instanties met een bepaalde betekenis (dus: de som
van alle eenduidige instanties van de betekeniscategorie en alle ambigue instanties waarin
de betekenis optreedt, om het even of dat als hiërarchisch hoogste, middelste of laagste is –
die som zal in de tabellen ook telkens in een aparte kolom ‘n’ genoemd worden, maar de
optelling van al die sommen zal dus steeds groter zijn dan 200). Zoals steeds geven
liggende streepjes aan dat de betekenis of ambiguïteit in kwestie in de taalfase in kwestie
niet voorkomt. Deze zelfde wijze van presenteren van de cijfers zal overigens ook gebruikt
worden in de meeste van de volgende secties van deze paper.
3.2.2.2.1. Persoon en getal
De gegevens i.v.m. persoon en getal van het subject in actieve instanties worden gevat in
tabellen 11a-c (de eenduidige instanties in de drie taalfasen), 12a-c (de ambigue instanties
in de drie taalfasen) en 13a-c (de maximale tellingen per betekenis in de drie fasen).
In algemene termen (vgl. de totalen in tabellen 11a-c en 12a-c) domineert, zoals te
verwachten was, in de allereerste plaats het subject in 3sg, en in de tweede rangorde in 3pl
en 1sg – dat geldt zowel voor de eenduidige als de ambigue gevallen, en op enkele schommelingen na blijft dat constant doorheen de drie tijdsperiodes. Er zijn wel enkele uitschieters. Zo is er de naar verhouding lage score voor 3sg in de eenduidige gevallen in het huidige Nederlands, in vergelijking met de vroegere taalfasen (maar de ambigue gevallen doen
niet mee met die afwijkende tendens). En er is de naar verhouding erg hoge score voor 2sg
in de ambigue (maar niet, of toch niet zo duidelijk, in de eenduidige) instanties in het
Vroegnieuwnederlands en in de eenduidige (maar niet in de ambigue) instanties in het huidige Nederlands. Het valt echter te betwijfelen of er aan deze verschillende observaties –
en in het bijzonder aan de schommelingen in de data – enige betekenis moet of kan gehecht
worden wat betreft de betekenisevolutie van het (hulp)werkwoord: dit heeft ongetwijfeld
veeleer met tekstuele of stilistische elementen te maken – b.v. de opkomst van het gebruik
van ‘generisch je’, om maar één voorbeeld van een beïnvloedende factor te noemen.
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(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
14.3
00.0
57.1
00.0
00.0
28.6
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
12.3
00.9
64.9
04.4
00.0
17.5
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
18.2
02.3
59.1
06.8
00.0
13.6
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0
00.0
66.7
00.0
00.0
33.3
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
13.7
01.2
63.1
04.8
00.0
17.3

Tabel 11a: Persoon en getal van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
15.9
06.8
58.0
03.4
01.1
14.8
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(63)
14.3
14.3
58.7
00.0
00.0
12.7
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
07.7
00.0
84.6
00.0
00.0
07.7
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
totaal
(166)
14.5
09.0
60.8
01.8
00.6
13.3

Tabel 11b: Persoon en getal van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(56)
16.1
12.5
48.2
03.6
00.0
19.6
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(47)
14.9
29.8
36.2
08.5
00.0
10.6
_______________________________________________________________________________________
sit
(17)
00.0
00.0
64.7
00.0
00.0
35.3
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
00.0
25.0
50.0
00.0
00.0
25.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(124)
12.9
17.7
46.0
04.8
00.0
18.5

Tabel 11c: Persoon en getal van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
00.0
00.0
20.0
00.0
00.0
80.0
dyn-inh/ext
(27)
22.2
07.4
63.0
03.7
00.0
03.7
dyn-inh // sit
(0)
------------dyn-inh/ext // sit
(0)
------------dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(0)
------------dyn-ext // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(32)

18.8

06.3

56.3

03.1

00.0

15.6

Tabel 12a: Persoon en getal van actieve subjecten in ambigue instanties in het Mndl
(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(18)
11.1
16.7
66.7
00.0
00.0
05.6
dyn-inh // sit
(3)
00.0
00.0
66.7
00.0
33.3
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(0)
------------dyn-ext // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(23)

13.0

17.4

60.9

00.0

04.3

04.3

Tabel 12b: Persoon en getal van actieve subjecten in ambigue instanties in het Vnndl
(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(8)
37.5
00.0
25.0
00.0
00.0
37.5
dyn-inh // sit
(4)
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
50.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(2)
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // epi
(3)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit
(2)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(16)
12.5
06.3
37.5
00.0
00.0
43.8
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
sit // deo
(3)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(6)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
totaal

(46)

10.9

06.5

56.5

00.0

00.0

26.1

Tabel 12c: Persoon en getal van actieve subjecten in ambigue instanties in het Nndl
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(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
08.3
00.0
41.7
00.0
00.0
50.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
13.7
02.1
63.0
04.1
00.0
17.1
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
19.7
04.2
60.6
05.6
00.0
09.9
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0
00.0
66.7
00.0
00.0
33.3
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 13a: Persoon en getal van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Mndl

(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(110)
14.5
09.1
59.1
02.7
01.8
12.7
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(83)
14.5
15.7
59.0
00.0
00.0
10.8
_______________________________________________________________________________________
sit
(17)
05.9
05.9
76.5
00.0
05.9
05.9
_______________________________________________________________________________________
deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0

Tabel 13b: Persoon en getal van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Vnndl

(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(74)
16.2
12.2
47.3
02.7
00.0
21.6
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(75)
16.0
20.0
38.7
05.3
00.0
20.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(34)
00.0
00.0
76.5
00.0
00.0
23.5
_______________________________________________________________________________________
deo
(25)
08.0
16.0
44.0
00.0
00.0
32.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0

Tabel 13c: Persoon en getal van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Nndl
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Als we echter kijken naar de situatie van de individuele betekenissen in de verschillende
tijdsperiodes, dan valt wel op dat er bij de situationeel dynamische en de epistemische
betekenis een veel uitgesprokener tendens is dan bij de andere betekenissen om een subject
in de derde persoon te nemen, vooral dan 3sg, maar eventueel ook 3pl. Dit komt het best
tot uiting in tabellen 13a-c. Deze vaststelling correleert ongetwijfeld heel direct met de
vaststelling in de volgende subsectie (3.2.2.2.2), dat het subject in deze betekenissen
overwegend inanimate is (d.w..z. een object is) of naar een stand van zaken verwijst (de
categorie ‘other’): het spreekt vanzelf dat dergelijke referenten zelden of nooit in de eerste
of tweede persoon optreden en dus vrijwel automatisch met een derde persoon correleren.
We stellen de bespreking van de implicaties van deze vaststelling dan ook uit tot in de
volgende subsectie (de essentie van de vaststelling ligt sowieso bij de factor ‘animacy’).
Hetzelfde patroon van predominantie van de derde persoon treedt verder ook op bij de
niet-kwalificationele betekenis ‘kennen’. Daarbij is er echter geen enkele correlatie met de
‘animacy’ van het subject: zoals zal blijken in de volgende subsectie neemt deze betekenis
in ons materiaal uitsluitend menselijke subjecten. Waarom de derde persoon hier dan zo
sterk vertegenwoordigd is is ons niet helemaal duidelijk, maar gelet op het relatief kleine
aantal instanties mogen we toeval natuurlijk niet uitsluiten.
3.2.2.2.2. Animacy
De gegevens i.v.m. de ‘animacy’ van het subject in actieve instanties worden gevat in
tabellen 14a-c (voor de eenduidige instanties, respectievelijk in de drie taalfasen), 15a-c
(voor de ambigue instanties in de drie taalfasen) en 16a-c (voor de maximale tellingen per
betekenis, in de drie taalfasen).
Om te beginnen valt op dat, doorheen de verschillende taalstadia, sprekers erg weinig
naar dierlijke subjecten (‘animates’) verwijzen (enkel de eenduidige Middelnederlandse
instanties hebben een redelijk aandeel dierlijke subjecten, ongetwijfeld ten gevolge van de
toevallige tekstkeuze). Dat is wellicht niet meer dan een simpel feit i.v.m. ons dagelijkse
taalgebruik.
Een interessantere vaststelling is wellicht dat er in algemene termen (vgl. de totalen in
tabellen 14a-c en 15a-c) vanaf het Middelnederlands een graduele reductie optreedt van het
aantal ‘humane’ subjecten (in overeenstemming met wat Heine 1993 en Duinhoven 1994
vooropstellen), en een corresponderende toename van het aantal subjecten in de categorieën ‘inanimate’ en ‘other’. Die verschuiving is er zowel in de eenduidige als in de ambigue gevallen, maar is veruit het opvallendst bij deze laatste. Als we de eenduidige en de
ambigue instanties samen bekijken, dan wordt de grootste sprong gemaakt tussen het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands voor de ‘inanimates’, en tussen het Vroegnieuwnederlands en het huidige Nederlands voor de ‘others’.
Die globale verschuivingen zijn echter – en dat is niet verbazingwekkend – erg duidelijk
het gevolg van de betekenisontwikkeling van kunnen, en meer specifiek van het feit dat er
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(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
75.4
21.0
03.5
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
90.9
02.3
02.3
00.0
04.5
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0
00.0
66.7
33.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
79.2
14.9
04.2
00.6
01.2

Tabel 14a: Animacy van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
72.7
03.4
20.5
00.0
03.4
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(63)
92.1
01.6
03.2
00.0
03.2
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
15.4
00.0
61.5
15.4
07.7
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
00.0
100
00.0
_______________________________________________________________________________________
totaal
(166)
75.3
02.4
16.9
01.8
03.6

Tabel 14b: Animacy van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(56)
66.1
12.5
19.6
00.0
01.8
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(47)
97.9
00.0
00.0
02.1
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(17)
05.9
05.9
70.6
17.6
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
50.0
00.0
25.0
25.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
totaal
(124)
69.4
06.5
19.4
04.0
00.8

Tabel 14c: Animacy van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext
(27)
92.6
03.7
00.0
00.0
03.7
dyn-inh // sit
(0)
----------dyn-inh/ext // sit
(0)
----------dyn-inh // deo
(0)
----------dyn-inh // epi
(0)
----------dyn-ext // sit
(0)
----------dyn-ext // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // epi
(0)
----------sit // deo
(0)
----------sit // epi
(0)
----------totaal

(32)

93.8

03.1

00.0

00.0

03.1

Tabel 15a: Animacy van actieve subjecten in ambigue instanties in het Mndl
(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
----------dyn-inh/ext
(18)
61.1
00.0
33.3
00.0
05.6
dyn-inh // sit
(3)
33.3
00.0
33.3
33.3
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
----------dyn-inh // epi
(0)
----------dyn-ext // sit
(0)
----------dyn-ext // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // epi
(0)
----------sit // deo
(0)
----------sit // epi
(0)
----------totaal

(23)

60.9

00.0

30.4

04.3

04.3

Tabel 15b: Animacy van actieve subjecten in ambigue instanties in het Vnndl
(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
----------dyn-inh/ext
(8)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(4)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(2)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // epi
(3)
33.3
00.0
33.3
00.0
33.3
dyn-ext // sit
(2)
00.0
00.0
50.0
50.0
00.0
dyn-ext // deo
(16)
75.0
00.0
18.8
06.3
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
sit // deo
(3)
00.0
00.0
33.3
66.7
00.0
sit // epi
(6)
00.0
00.0
66.7
33.3
00.0
totaal

(46)

52.2

00.0

32.6

13.0

02.2

Tabel 15c: Animacy van actieve subjecten in ambigue instanties in het Nndl

68

(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
79.5
17.1
02.7
00.0
00.7
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
91.5
02.8
01.4
00.0
04.2
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0
00.0
66.7
33.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-----------

Tabel 16a: Animacy van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld) in het Mndl

(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(110)
70.0
02.7
22.7
00.9
03.6
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(83)
85.5
01.2
09.6
00.0
03.6
_______________________________________________________________________________________
sit
(17)
23.5
00.0
52.9
17.6
05.9
_______________________________________________________________________________________
deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
00.0
100
00.0

Tabel 16b: Animacy van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld) in het Vnndl

(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(74)
66.2
09.5
21.6
00.0
02.7
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(75)
89.3
00.0
06.7
04.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(34)
05.9
02.9
67.6
23.5
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(25)
64.0
00.0
20.0
16.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
10.0
00.0
60.0
20.0
10.0

Tabel 16c: Animacy van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld) in het Nndl
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een toename is (kwalitatief en kwantitatief) van betekenissen met een preferentie voor
‘inanimate’ en ‘other’ subjecten doorheen de taalstadia. Dat feit komt het beste tot uiting in
tabellen 16a-c. Als we nl. kijken naar de verhoudingen tussen de verschillende animacytypes bij de subjecten in elk van de betekenissen apart, dan zien we daarin doorheen de
verschillende periodes relatief weinig schommelingen: de betekenissen ‘kennen’ en inherent en extern dynamisch gaan overwegend samen met menselijke subjecten (misschien
toch enigszins verrassend: extern dynamisch zelfs nog meer dan inherent dynamisch – een
verklaring daarvoor hebben we niet), de deontische betekenis vertoont een gemengd beeld
maar neigt toch nog sterk naar menselijke subjecten, en de situationeel dynamische en
epistemische betekenissen neigen heel erg sterk naar subjecten van de categorieën ‘inanimate’ en ‘other’ (voor de epistemische betekenis is uiteraard wel wat voorzichtigheid geboden: het gaat om een klein aantal instanties). (Zoals in de vorige sectie al opgemerkt: dit
verklaart ook meteen waarom de situationeel dynamische en epistemische betekenissen
veel meer dan de meeste andere betekenissen met subjecten in de derde persoon correleren.) De enige opmerkelijke historische sprong is te vinden bij de inherent dynamische
betekenis: tussen het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands treedt daar plots een
behoorlijke toename van het aantal ‘inanimates’ op, ten koste van de categorieën ‘human’
en ‘animate’ samen (een ‘winst’ die bewaard blijft, maar niet verder aangroeit, in het huidige Nederlands – het is ook precies deze sprong die de globale toename van inanimates
van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands veroorzaakt). Een verklaring
hiervoor ligt niet voor de hand. Hoe dan ook: voor het overige is het vooral de toename van
situationele en epistemische gevallen, en in mindere mate van deontische gevallen, doorheen de drie taalfasen die verantwoordelijk is voor de verschuiving in de totalen voor de
drie periodes (en dat weegt dan vooral door in de overgang van het Vroegnieuwnederlands
naar het huidige Nederlands, de periode waarin die betekenissen het sterkst aangroeien).
Deze vaststellingen suggereren uiteraard dat de status van het subject in deze termen
inherent gecorreleerd is met deze verschillende betekenissen. Voor de inherent en extern
dynamische betekenissen is dat natuurlijk perfect in de lijn van de verwachting: het gaat
daarbij immers om het toeschrijven van een capaciteit of vermogen aan dat subject, en dat
doe je uiteraard vooral aan ‘handelende’, (potentieel) actieve en controlerende entiteiten –
vooral menselijke wezens dus – en enkel in gemarkeerde omstandigheden doe je dat
(metaforisch) aan levenloze objecten. Ook voor de deontische betekenis is dat nog in de
lijn van de verwachtingen: in de mate dat deontische beoordelingen algemeen vaak te
maken hebben met sociale situaties, en sociale situaties typisch menselijke actoren betreffen, is ook daar een preferentiële relatie met menselijke subjecten goed denkbaar – en bij
de ‘directieve’ deontische betekenissen (aanbeveling, toelating, bevel) in het bijzonder is
de directief normalerwijze aan het subject van de zin gericht, en dat is dan uiteraard bijna
automatisch een levend wezen. Maar bij de situationeel dynamische en de epistemische
betekenissen is de correlatie met bepaalde types van subjecten/eerste argumenten minder
evident: bij die betekenissen is er immers in principe net een ontkoppeling van het subject,
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en men zou dus mogen verwachten dat de status van het subject bij hen niet meer terzake
doet, en dat er dus een willekeurige spreiding van types van subjecten optreedt (in termen
van de animacy, maar ook in termen van persoon en getal – cf. de vorige sectie) – en net
dat is dus niet het geval. Dit laatste past wel weer in de assumptie dat deze betekenissen
nog geen volledige autonomie verworven hebben t.a.v. de inherent en extern dynamische
betekenissen (vgl. ook de discussie in sectie 3.2.1): het is enkel in omstandigheden waarin
de inherent of extern dynamische betekenissen niet meer voor de hand liggen dat deze
‘nieuwe’ betekenissen van het hulpwerkwoord een serieuze kans krijgen, en dat is uiteraard hoofdzakelijk het geval bij standen van zaken met levenloze objecten of andere
standen van zaken (onze categorie ‘others’) als subject. Het is pas bij een volledige verzelfstandiging van deze betekenissen dat we volledig geen relaties meer mogen verwachten
met de aard van het subject – en zover is het dus duidelijk nog niet bij kunnen.
Uiteraard toont dit alles wel ook meteen aan dat het net het ‘metaforische’ gebruik is
van inherent of extern dynamisch kunnen in situaties met andere dan levende subjecten dat
een ideale context biedt/heeft geboden om de betekenisevolutie van die dynamische betekenissen naar de situationeel dynamische en de epistemische betekenissen mogelijk te
maken.34
3.2.2.2.3. Semantische functie
Tenslotte blijven nog de resultaten i.v.m. de semantische functie van het subject in actieve
instanties. Om de zaken niet te compliceren laten we hier de informatie i.v.m. de vraag of
het subject al dan niet ook een ‘experiencer’ is (zie sectie 2.2) buiten beschouwing – die
kwestie behandelen we bij de bespreking van de types van standen van zaken in sectie
3.2.3, en dan meteen geïntegreerd voor de actieve subjecten en passieve eerste argumenten
(als het subject/eerste argument experiencer is is automatisch ook de stand van zaken in
zijn geheel ‘experiencing’). Tabellen 17a-c (voor de eenduidige instanties, respectievelijk
in de drie taalfasen), 18a-c (voor de ambigue instanties in de drie taalfasen) en 19a-c (voor
de maximale telling van elke betekenis) geven dus (steeds volgens dezelfde principes als
voor tabellen 11-13) telkens de informatie over de semantische ‘kernfuncties’ in globo –
dit vat dus voor elke semantische kernfunctie de som van de instanties zonder én met het
bijkomende label ‘exp’.
34

Overigens werp dit alles een interessant licht op de discussie i.v.m. de metaforische versus
inferentiële/metonymische aard van de betekenisevolutie in de modale hulpwerkwoorden (vgl.
sectie 1.2.2). Wat in dit verhaal ‘metaforisch’ kan genoemd worden is het proces waarbij het hulpwerkwoord met een inherent of extern dynamische betekenis gaat gebruikt worden in contexten
waarin die betekenissen normaal gezien niet optreden. Maar dat is geen kwestie van betekenisverandering, maar van verandering in gebruikscontext. Die verandering zet dan echter wel aan tot een
herziening van de betekenis van het hulpwerkwoord, evenwel via een proces van contextuele
inferentie/metonymie. Zo gezien is er in het proces van betekenisverandering op zich in dit soort
van gevallen dus helemaal geen sprake van metaforisatie.
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(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
80.7
00.0
00.9
07.9
09.6
00.9
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
86.4
00.0
00.0
00.0
13.6
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0
66.7
33.3
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
77.4
01.2
01.2
05.4
14.3
00.6

Tabel 17a: Semantische functie van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
68.2
01.1
02.3
09.1
19.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(63)
90.5
00.0
00.0
06.3
03.2
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
00.0
00.0
30.8
07.7
61.5
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
_______________________________________________________________________________________
totaal
(166)
70.5
00.6
03.6
07.8
17.5
00.0

Tabel 17b: Semantische functie van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(56)
71.4
08.9
07.1
05.4
05.4
01.8
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(47)
78.7
00.0
04.3
08.5
06.4
02.1
_______________________________________________________________________________________
sit
(17)
05.9
17.6
29.4
00.0
47.1
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
50.0
00.0
00.0
25.0
25.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(124)
64.5
06.5
08.9
06.5
12.1
01.6

Tabel 17c: Semantische functie van actieve subjecten in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
dyn-inh/ext
(27)
85.2
00.0
00.0
03.7
07.4
03.7
dyn-inh // sit
(0)
------------dyn-inh/ext // sit
(0)
------------dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(0)
------------dyn-ext // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(32)

71.9

00.0

00.0

03.1

21.9

03.1

Tabel 18a: Semantische functie van actieve subjecten in ambigue instanties in het Mndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(18)
83.3
11.1
00.0
05.6
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(3)
33.3
00.0
00.0
33.3
33.3
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(0)
------------dyn-ext // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(23)

73.9

08.7

00.0

08.7

08.7

00.0

Tabel 18b: Semantische functie van actieve subjecten in ambigue instanties in het Vnndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(8)
87.5
00.0
00.0
12.5
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(4)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(2)
00.0
00.0
00.0
50.0
50.0
00.0
dyn-inh // epi
(3)
66.7
33.3
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit
(2)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(16)
75.0
00.0
06.3
00.0
12.5
06.3
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
sit // deo
(3)
00.0
00.0
33.3
00.0
66.7
00.0
sit // epi
(6)
00.0
16.7
50.0
00.0
33.3
00.0
totaal

(46)

47.8

04.3

15.2

04.3

26.1

02.2

Tabel 18c: Semantische functie van actieve subjecten in ambigue instanties in het Nndl
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(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
78.8
00.0
00.7
06.8
12.3
01.4
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
85.9
00.0
00.0
01.4
11.3
01.4
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0
66.7
33.3
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 19a: Semantische functie van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Mndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(110)
69.1
02.7
01.8
09.1
17.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(83)
88.0
02.4
00.0
06.0
03.6
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(17)
05.9
00.0
23.5
11.8
58.8
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
100
00.0

Tabel 19b: Semantische functie van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Vnndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(74)
67.6
08.1
05.4
06.8
10.8
01.4
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(75)
76.0
00.0
06.7
06.7
08.0
02.7
_______________________________________________________________________________________
sit
(34)
05.9
11.8
32.4
00.0
50.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(25)
56.0
00.0
08.0
08.0
24.0
04.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
20.0
20.0
30.0
00.0
30.0
00.0

Tabel 19c: Semantische functie van actieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Nndl
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Erg markante nieuwe vaststellingen zijn er in deze tabellen niet te doen: de observaties
lopen – zoals te verwachten, gelet op het feit dat er toch een redelijke correlatie is tussen
animacy en dimensies zoals controlevermogen en dynamiciteit van een entiteit (vgl. sectie
2.2) – in aanzienlijke mate parallel met die in de vorige sectie.
Doorheen alle tijdsperiodes is de agens veruit de meest voorkomende semantische
functie, zowel in de eenduidige als de ambigue gevallen. Dat is natuurlijk het gevolg van
de dominantie doorheen alle tijdsperiodes van de inherent en extern dynamische betekenissen, die typisch met (potentie tot) agentiviteit verbonden zijn, zoals ook blijkt uit het
doorheen de drie taalfasen aanhoudende erg hoge aandeel van de agens-functie in die
betekenissen. En in het huidige Nederlands draagt ook de deontische betekenis nog een
klein steentje hiertoe bij (de directieve variant van die betekenis blijft immers inherent vrij
sterk gekoppeld aan een agentief subject – het niettemin vrij grote aandeel van andere
semantische functies in deze betekenis relateert dan eerder aan de niet-directieve variant).
Toch zien we het globale belang van de agens geleidelijk aan wat afnemen doorheen de
drie fasen – in de ambigue gevallen is er zelfs een erg drastische afname in de overgang
van het Vroegnieuwnederlands naar het huidige Nederlands. Dat alles is in aanzienlijke
mate het gevolg van de toenemende frequentie van betekenissen die niet aan agentiviteit
van het subject gekoppeld zijn, vooral situationeel dynamisch en epistemisch dus (die
vooral in het huidige Nederlands in aanzienlijke mate in ambigue instanties optreden).
Maar het valt toch op dat er ook in de ontwikkeling van de inherent en extern dynamische
betekenissen op zich een lichte tendens tot daling is van het belang van de agens-functie,
‘ten voordele’ van zowat alle andere semantische functies (een duidelijk patroon is daar
niet in te zien, zeker niet over de verschillende taalfasen heen bekeken), ook in de eenduidige gevallen. Bij de inherent dynamische betekenis is er daarbij vooral een sprongetje van
het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands (vgl. ook de gecorreleerde sprong in
die betekenis en in die periode in termen van animacy – zie de vorige sectie), bij de extern
dynamische betekenis ligt de daling eerder in de overgang van het Vroegnieuwnederlands
naar het huidige Nederlands. Een verklaring hebben we hier niet voor, maar het is
ongetwijfeld wel een beweging die heeft bijgedragen tot het creëren van de omstandigheden waarin de niet-dynamische lezingen ‘hun kans’ hebben gekregen. (Het is op zich
zelfs frappant dat in niet-agentieve contexten toch nog zo vaak eenduidig inherent of
extern dynamische instanties optreden.)
Ook ‘zero’ is doorheen alle tijdsperiodes redelijk vertegenwoordigd, meestal in de ambigue instanties nog meer dan in de eenduidige instanties – enkel in de ambigue (maar niet
in de eenduidige) instanties in het Vroegnieuwnederlands ligt de frequentie ervan relatief
gesproken opmerkelijk laag. In het Middelnederlands is de niet-modale betekenis ‘kennen’
– kunnen als hoofdwerkwoord drukt op zich een ‘toestand’ uit, en neemt dus altijd een
‘zero’ als eerste argument – voor een stukje verantwoordelijk voor de relatieve prominentie
van deze functie, in de eenduidige maar nog meer in de ambigue instanties. En in het
huidige Nederlands zijn het de situationeel dynamische en de epistemische, maar toch ook
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enigszins de deontische lezingen die een sterk aandeel hebben in de globale frequentie van
deze functie, en die in het bijzonder het relatief heel hoge aandeel ervan in de ambigue
instanties verklaren (daarin zijn deze betekenissen immers heel sterk vertegenwoordigd).
De ‘dip’ in de ambigue instanties in het Vroegnieuwnederlands is dan wellicht het resultaat
van een ‘vacuum’ na het (zo goed als) verdwijnen van de niet-modale betekenis en voor
het (stelselmatiger) doorbreken van de situationele, deontische en epistemische betekenissen. Maar – zoals in de discussie i.v.m. de agens-functie hierboven al opgemerkt – toch
valt op hoe deze functie, doorheen alle tijdsperiodes, ook relatief sterk (zij het met vrij
grote schommelingen) vertegenwoordigd is in de inherent en extern dynamische lezingen
(je krijgt dit b.v. – al dan niet ambigu met hogere betekenissen – in patronen zoals X
kon/had kunnen weten dat, of X kan/kon//had kunnen Y zijn).
De andere functies zijn slechts in erg beperkte mate aanwezig. ‘Positioner’ en ‘recipient’ (maar deze laatste functie is sowieso heel erg marginaal voor het eerste argument)
blijven daarenboven min of meer constant doorheen de eeuwen, maar ‘force’ en ‘processed’ nemen in globo wel wat toe, met name in de overgang van Vroegnieuwnederlands
naar huidig Nederlands. Die stijging is ook hier weer grotendeels toe te schrijven aan de
toename van de situationeel dynamische en epistemische betekenissen, waarin die functies
een veel groter belang hebben dan in de ‘oudere’ betekenissen.
Over het algemeen merken we voor de situationele en epistemische betekenissen in alle
taalfasen waarin ze voorkomen dus een spreiding over verschillende semantische rollen,
maar het gaat wel heel erg overwegend om rollen met een niet-controlerend karakter (zie
sectie 2.2), d.w.z. ‘force’, ‘processed’ en ‘zero’. Op zich is het niet verbazingwekkend dat
die niet-controlerende context deze betekenissen uitlokt. Maar, zoals we in de discussie in
3.2.2.2.2 hierboven ook al hebben gesteld, het is wel opmerkelijk dat deze twee
betekenissen toch sterk gebonden blijven aan het karakter van het subject/eerste argument
(zij het op een ‘negatieve’ manier: gecombineerd met een subject dat prototypisch gecorreleerd is met de dynamische betekenissen komen ze nauwelijks aan de bak). Dit is andermaal een indicatie dat ze nog niet helemaal onafhankelijk zijn van de dynamische betekenissen waaruit ze zijn ontstaan.
3.2.2.3. Het subject en eerste argument in passieve zinnen
Vervolgens gaan we in op de eigenschappen van het subject en van het eerste argument in
passieve zinnen. Zoals gezegd in sectie 2.2 hebben we voor het eerste argument enkel de
semantische functie gecodeerd – het komt dus enkel in sectie 3.2.2.3.3 aan bod. De
tabellen in volgende secties zijn opgesteld volgens dezelfde principes als die voor de de
actieve subjecten in de vorige sectie. Er zijn evenwel geen tabellen voor het Middelnederlands, aangezien er geen passieven waren in ons materiaal uit die taalfase. In sommige
tabellen duikt verder het label ‘Ø’ op: dit staat voor de afwezigheid van een subject, een si-
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tuatie die twee keer voorkomt in ons materiaal, nl. in de gepassiveerde intransitieve werkwoorden in (37) en (38).
(37) Wanneer het Tjeukemeer inderdaad wordt afgesloten voor de snelle watersport, kan
er in Friesland alleen nog snel gevaren worden op delen van het Snekermeer, de
Fluessen. (Huidig Nederlands 138)
(38) Het is een weergave van de grote kaders waarbinnen door particulieren gewerkt kan
worden. (Huidig Nederlands 153)
3.2.2.3.1. Persoon en getal van het passieve subject
Tabellen 20a-b, 21a-b en 22a-b (respectievelijk voor de eenduidige gevallen, voor de
ambigue gevallen en voor de gevallen in maximale telling, telkens in de twee relevante
taalfasen) geven de persoon en het getal weer van de subjecten in passieve constructies.
Gelet op het kleine aantal instanties is de interpretatie natuurlijk tentatief – maar er valt
hoe dan ook niet veel te leren uit deze gegevens. De derde persoon (enkelvoud en meervoud) heeft een absoluut monopolie, in alle betekenissen, zowel in het Vroegnieuwnederlands als in het huidige Nederlands. In het huidige Nederlands is er weliswaar één treffer –
het deontische geval in (39) – met een tweede persoon enkelvoud als onderwerp, maar het
gaat daarbij om ‘generisch je’, dus in feite is zelfs dit een derde persoon.
(39) Nochtans kan je maar beter niet met een valse vergunning op zak gevat worden door
de chnappopolitie (Huidig Nederlands 37)
De twee ambigue treffers zonder onderwerp zijn hierboven al besproken.
Veel beschouwingen vallen aan deze gegevens dus niet op te hangen, behalve het feit
dat ze overduidelijk volledig in de lijn liggen van de veronderstelling dat de betekenis van
het modale hulpwerkwoord niet in correlatie staat met het subject (d.w.z. normalerwijze
het tweede argument van het hoofdwerkwoord) in de passiefconstructie (we verwachten
uiteraard alleen maar een mogelijke correlatie met het eerste argument in de stand van
zaken).
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(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(4)
00.0
00.0
75.0
00.0
00.0
25.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(4)
00.0
00.0
75.0
00.0
00.0
25.0

Tabel 20a: Persoon en getal van passieve subjecten in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(15)
00.0
00.0
60.0
00.0
00.0
40.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(1)
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(18)
00.0
05.6
61.1
00.0
00.0
33.3

Tabel 20b: Persoon en getal van passieve subjecten in eenduidige instanties in het Nndl

(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(0)
------------dyn-inh // sit
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
100
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(2)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(2)
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
50.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(0)
------------totaal

(7)

00.0

00.0

71.4

00.0

00.0

28.6

Tabel 21a: Persoon en getal van passieve subjecten in ambigue instanties in het Vnndl
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(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
Ø
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
--------------dyn-inh/ext
(0)
--------------dyn-inh // sit
(0)
--------------dyn-inh/ext // sit
(0)
--------------dyn-inh // deo
(0)
--------------dyn-inh // epi
(0)
--------------dyn-ext // sit
(7)
00.0
00.0
42.9
00.0
00.0
42.9
14.2
dyn-ext // deo
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
100
dyn-ext // sit // deo
(4)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // epi
(0)
--------------sit // deo
(0)
--------------sit // epi
(0)
--------------totaal

(12)

00.0

00.0

58.3

00.0

00.0

25.0

16.7

Tabel 21b: Persoon en getal van passieve subjecten in ambigue instanties in het Nndl

(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(2)
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
50.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(9)
00.0
00.0
77.8
00.0
00.0
22.2
_______________________________________________________________________________________
sit
(5)
00.0
00.0
80.0
00.0
00.0
20.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(3)
00.0
00.0
66.7
00.0
00.0
33.3
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 22a: Persoon en getal van passieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Vnndl
(n)
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl
Ø
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
--------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(27)
00.0
00.0
59.3
00.0
00.0
33.3
07.4
_______________________________________________________________________________________
sit
(12)
00.0
00.0
66.7
00.0
00.0
25.0
08.3
_______________________________________________________________________________________
deo
(6)
00.0
16.7
66.7
00.0
00.0
00.0
16.6
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
---------------

Tabel 22b: Persoon en getal van passieve subjecten per betekenis (maximaal geteld)
in het Nndl
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3.2.2.3.2. Animacy van het passieve subject
Tabellen 23a-b, 24a-b en 25a-b (zoals steeds respectievelijk voor de eenduidige gevallen,
voor de ambigue gevallen en voor de gevallen in maximale telling, telkens in de twee
relevante taalfasen) geven de animacy weer van de subjecten in passieve constructies.
Deze resultaten wijken aanzienlijk af van die voor het actieve subject: de overgrote
massa van de passieve subjecten is nl. inanimate (enkel de subjecten in ambigue instanties
in het Vroegnieuwnederlands wijken af van de tendens, maar gelet op het kleine aantal
instanties is voorzichtigheid geboden). Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen: de ‘goal’ van
een stand van zaken – i.e. de semantische rol van bijna alle passieve subjecten (zie sectie
3.2.2.3.3 hieronder) – is sowieso heel vaak een ‘ding’. Het valt wel op dat het aantal inanimates toeneemt van het Vroegnieuwnederlands naar het huidige Nederlands – dat geldt
voor alle aparte betekenissen, en dus in het algemeen. Een verklaring hiervoor ligt alles
behalve voor de hand. Het is in ieder geval hoogst onwaarschijnlijk dat er hierbij een correlatie bestaat met de betekenisevolutie van het hulpwerkwoord, om de reden genoemd aan
het einde van de vorige sectie (als er wel zo’n correlatie zou zijn zou men trouwens
verschillen verwachten tussen de betekenissen onderling).
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(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(4)
25.0
00.0
75.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
totaal
(4)
25.0
00.0
75.0
00.0
00.0

Tabel 23a: Animacy van passieve subjecten in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(15)
06.7
06.7
86.7
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
totaal
(18)
11.1
05.6
83.3
00.0
00.0

Tabel 23b: Animacy van passieve subjecten in eenduidige instanties in het Nndl
(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
----------dyn-inh/ext
(0)
----------dyn-inh // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
----------dyn-inh // epi
(0)
----------dyn-ext // sit
(2)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(2)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // epi
(0)
----------sit // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(0)
----------totaal

(7)

57.1

00.0

42.9

00.0

00.0

Tabel 24a: Animacy van passieve subjecten in ambigue instanties in het Vnndl
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(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum Ø
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(0)
------------dyn-inh // sit
(0)
------------dyn-inh/ext // sit
(0)
------------dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(7)
00.0
00.0
85.7
00.0
00.0
14.3
dyn-ext // deo
(1)
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
100
dyn-ext // sit // deo
(4)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(12)

00.0

00.0

83.3

00.0

00.0

16.7

Tabel 24b: Animacy van passieve subjecten in ambigue instanties in het Nndl

(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(2)
50.0
00.0
50.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(9)
33.3
00.0
66.7
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(5)
40.0
00.0
60.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(3)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-----------

Tabel 25a: Animacy van passieve subjecten per betekenis (maximaal geteld) in het Vnndl

(n)
hum
anim
inan
other
inan/hum Ø
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(27)
03.7
03.7
85.2
00.0
00.0
07.4
_______________________________________________________________________________________
sit
(12)
00.0
00.0
91.7
00.0
00.0
08.3
_______________________________________________________________________________________
deo
(6)
16.7
00.0
66.7
00.0
00.0
16.6
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 25b: Animacy van passieve subjecten per betekenis (maximaal geteld) in het Nndl
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3.2.2.3.3. Semantische functie van het passieve subject en eerste argument
De semantische functie van het subject bij passiefconstructies is vrijwel altijd ‘goal’, het is
daarom overbodig die vaststelling hier in tabelvorm weer te geven. Andermaal: we hadden
ook geen correlatie verwacht van deze ‘variabele’ met de betekenisevolutie van het modale
hulpwerkwoord.
De volgende tabellen (26a-b voor de eenduidige gevallen, 27a-b voor de ambigue
gevallen en 28a-b voor de maximale telling) geven een overzicht van de situatie van de
semantische functie van het eerste argument. Het valt meteen op dat de agens-functie in
deze instanties absoluut domineert, zowel in de eenduidige als in de ambigue instanties, en
in beide taalfasen, veel meer nog dan dat het geval was bij de actieve subjecten (zie sectie
3.2.2.2.3). In tweede orde, maar op verre afstand, volgt de positioner-functie, i.e. zoals de
agens een controlerende entiteit (maar zonder dynamiciteit). Ook daarin verschillende deze
passieve eerste argumenten dus van de actieve subjecten: bij deze laatste was de zerofunctie nl. aanzienlijk belangrijker dan de positioner-functie, hier ontbreken zero-functies
helemaal. Het grote overwicht van controlerende entiteiten hoeft op zich niet te verbazen,
aangezien de passiefconstructie overwegend bij de extern dynamische betekenis optreedt
(zoals vastgesteld in sectie 3.2.2.1) – maar toch blijft het verschil met de actieve subjecten
in termen van de status van de zero-functie merkwaardig, want die is daar ook bij de dynamische betekenissen sterk vertegenwoordigd (weliswaar meer in het Middelnederlands dan
in de recentere taalfasen, maar niettemin toch ook nog aanzienlijk in deze laatste). Een verklaring voor dat verschil ligt niet direct voor de hand, maar het verschijnsel heeft wellicht
meer te maken met de kwestie van de passiveerbaarheid van werkwoorden (en de types
van standen van zaken die ze uitdrukken) dan met de betekenis van het modale hulpwerkwoord.
Er is overigens nauwelijks of geen evolutie waar te nemen in de situatie bij de passieve
eerste argumenten. Met name de vaststelling die we bij de actieve subjecten hebben
gedaan, dat er een tendens is tot afnemend belang van de agens en tot toenemend belang
van andere functies, ontbreekt hier. De enige noemenswaardige ontwikkeling is dat er in
het huidige Nederlands ook een (erg) klein aantal force-functies opduikt (die waren er
overigens ook in de actieve subjecten, naast een aantal processed-functies, die hier
compleet ontbreken), i.e. een (in principe) niet-controlerende entiteit – en wellicht niet toevallig gaat het daarbij om gevallen waarin het hulpwerkwoord (eenduidig of ambigu) een
situationele lezing krijgt. Het gaat hier natuurlijk om veel te kleine aantallen om (zelfs bij
benadering) sluitende conclusies te trekken, maar dit suggereert niettemin dat het (verzwegen, of in een door-constituent aangehangen) eerste argument toch ook in passieven zijn
effect heeft. Ook het overwicht van de agens-functie en de correlatie met de externdynamische betekenis is een aanwijzing in die richting uiteraard.
Als we deze observaties dan combineren met die in sectie 3.2.2.1 – nl. dat vooral de
extern-dynamische betekenis maar niet de inherent dynamische betekenis in de passieven

83

(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(4)
75.0
00.0
00.0
25.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(4)
75.0
00.0
00.0
25.0
00.0
00.0

Tabel 26a: Semantische functie van passief A1 in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(15)
93.3
00.0
00.0
06.7
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(1)
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(18)
88.9
05.6
00.0
05.6
00.0
00.0

Tabel 26b: Semantische functie van passief A1 in eenduidige instanties in het Nndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(0)
------------dyn-inh // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(2)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(2)
50.0
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(0)
------------totaal

(7)

85.7

00.0

00.0

14.3

00.0

00.0

Tabel 27a: Semantische functie van passief A1 in ambigue instanties in het Vnndl
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(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(0)
------------dyn-inh // sit
(0)
------------dyn-inh/ext // sit
(0)
------------dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(7)
71.4
14.3
00.0
14.3
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(4)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(12)

83.3

08.3

00.0

08.3

00.0

00.0

Tabel 27b: Semantische functie van passief A1 in ambigue instanties in het Nndl

(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(2)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(9)
78.8
00.0
00.0
22.2
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(5)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(3)
66.7
00.0
00.0
33.3
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 28a: Semantische functie van passief A1 per betekenis (maximaal geteld)
in het Vnndl
(n)
ag
fo
proc
pos
zero
rec
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(27)
88.9
03.7
00.0
07.4
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(12)
75.0
16.7
00.0
08.3
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(6)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 28b: Semantische functie van passief A1 per betekenis (maximaal geteld)
in het Nndl
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figureert, en dat er een naar verhouding disproportioneel groot aantal ambigue instanties is
bij de passieven – dan dringt zich de conclusie op dat de semantische rol van het eerste
argument wel degelijk een rol speelt in de betekenisbepaling van het modale hulpwerkwoord, maar dat die rol sterker/dwingender is als dat eerste argument in subjectsfunctie
optreedt (in een actieve constructie dus). Vandaar dat een agens in subjectsfunctie in heel
veel gevallen zonder meer een inherent dynamische lezing van kunnen uitlokt, terwijl een
‘afgevoerde’ agens toch nog steeds een dynamische lezing afdwingt, maar wel zowat enkel
nog een extern dynamische, die dan bovendien heel vaak nog ambigu is met een ‘hogere’
betekenis. Dit fenomeen behoeft in ieder geval verder onderzoek, om na te gaan of dit
patroon zich ook in een meer omvangrijk corpus van passiefgevallen doorzet, om in meer
detail dan hier na te gaan of er bepaalde eigenschappen van de uiting in haar geheel een rol
spelen, en zo ja, hoe (men denke b.v. aan de passiveerbaarheid überhaupt van het hoofdwerkwoord), en om de implicaties van al deze vaststellingen voor de status van de modale
betekenissen in een (theoretische) grammatica na te gaan.

3.2.3. De rol van het type van stand van zaken (vraag 5)
Tabellen 29a-c, 30a-c en 31a-c vatten – steeds volgens dezelfde principes als hiervoor – de
informatie over het optreden van kunnen in zijn verschillende betekenissen in de verschillende types van standen van zaken (dit vat dus de resultaten van coderingsvraag 5). In deze
tabellen wordt per betekeniscategorie telkens eerst het aandeel weergegeven van elk type
van stand van zaken in globo, zonder rekening te houden met het label ‘experience’ (zie
sectie 2.2 – deze getallen geven dus de som van de instanties van het relevante type van
stand van zaken met én zonder het toegevoegde label ‘experience’), en vervolgens wordt
(tussen haken) het aandeel vermeld van de ‘experience’-versie van de stand van zaken (het
gaat daarbij dus nog steeds om het aandeel in het totale aantal instanties van het hulpwerkwoord in de betrokken betekeniscategorie).
Zoals gezegd in sectie 2.2, er is een directe correlatie tussen de typologie van standen
van zaken en de semantische rol van het eerste argument van het hoofdwerkwoord. De
analyse van het effect van de semantische rollen in sectie 3.2.2 hierboven verliep echter
gescheiden voor de actieve subjecten/eerste argumenten en de passieve eerste argumenten,
de algemene cijfers hieronder bieden nu een geïntegreerd beeld voor de twee ‘voice’-types
samen. Dat levert natuurlijk geen substantiële verschillen op t.a.v. de analyses in de vorige
sectie, maar toch zijn er enkele nuanceringen aan te brengen (uiteraard als gevolg van het
wat andere gedrag van de actieve en passieve eerste argumenten). We sommen de belangrijkste vaststellingen nog eens op.
Acties zijn het dominante type stand van zaken doorheen alle tijdsperiodes, zoals te
verwachten is gelet op het overwicht van de dynamische betekenissen. We zien ook hier
een geleidelijke daling van het belang van die acties doorheen de tijdsperiodes, ten
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(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (42.9)
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
80.7 (06.1)
01.8 (00.0)
07.9 (00.9)
09.6 (05.3)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
86.4 (22.7)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
13.6 (13.6)
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0 (00.0)
100 (33.3)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
77.4 (10.1)
03.0 (00.6)
05.4 (00.6)
14.3 (08.9)

Tabel 29a: Frequentie van SvZ-types in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
68.2 (05.7)
03.4 (00.0)
09.1 (03.4)
19.3 (09.1)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(67)
89.6 (09.0)
00.0 (00.0)
07.5 (04.5)
3.0
(01.5)
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
00.0 (00.0)
30.8 (00.0)
07.7 (00.0)
61.5 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
totaal
(170)
70.6 (06.5)
04.1 (00.0)
08.2 (03.5)
17.1 (05.3)

Tabel 29b: Frequentie van SvZ-types in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(57)
71.9 (01.8)
17.5 (01.8)
05.3 (03.5)
05.3 (01.8)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(62)
83.9 (06.5)
03.2 (01.6)
08.1 (08.1)
04.8 (03.2)
_______________________________________________________________________________________
sit
(18)
05.6 (00.0)
50.0 (00.0)
00.0 (00.0)
44.4 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
deo
(5)
60.0 (00.0)
00.0 (00.0)
20.0 (00.0)
20.0 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
totaal
(142)
68.3 (03.5)
14.8 (01.4)
06.3 (04.9)
10.6 (02.1)

Tabel 29c: Frequentie van SvZ-types in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)
dyn-inh/ext
(27)
85.2 (18.5)
03.7 (00.0)
03.7 (00.0)
07.4 (07.4)
dyn-inh // sit
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-inh/ext // sit
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-inh // deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-inh // epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-ext // sit
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-ext // deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-ext // sit // deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-ext // sit // epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
sit // deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
sit // epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
totaal

(32)

71.9

(15.6)

03.1

(00.0)

03.1

(00.0)

21.9

(06.3)

Tabel 30a: Frequentie van SvZ-types in ambigue instanties in het Mndl
(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-inh/ext
(18)
83.3 (00.0)
11.1 (00.0)
05.6 (05.6)
00.0 (00.0)
dyn-inh // sit
(4)
50.0 (00.0)
00.0 (00.0)
25.0 (25.0)
25.0 (25.0)
dyn-inh/ext // sit
(2)
50.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
50.0 (00.0)
dyn-inh // deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-inh // epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-ext // sit
(2)
100 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
dyn-ext // deo
(3)
66.7 (00.0)
00.0 (00.0)
33.3 (33.3)
00.0 (00.0)
dyn-ext // sit // deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-ext // sit // epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
sit // deo
(1)
100 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
sit // epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
totaal

(30)

76.7

(00.0)

06.7

(00.0)

10.0

(10.0)

06.6

(03.3)

Tabel 30b: Frequentie van SvZ-types in ambigue instanties in het Vnndl
(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
dyn-inh/ext
(8)
87.5 (25.0)
00.0 (00.0)
12.5 (00.0)
00.0 (00.0)
dyn-inh // sit
(4)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)
dyn-inh/ext // sit
(1)
100 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
dyn-inh // deo
(2)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
50.0 (00.0)
50.0 (00.0)
dyn-inh // epi
(3)
66.7 (00.0)
33.3 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
dyn-ext // sit
(9)
55.6 (11.1)
33.3 (00.0)
11.1 (11.1)
00.0 (00.0)
dyn-ext // deo
(17)
76.5 (00.0)
11.8 (00.0)
00.0 (00.0)
11.8 (00.0)
dyn-ext // sit // deo
(4)
100 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
dyn-ext // sit // epi
(1)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)
sit // deo
(3)
00.0 (00.0)
33.3 (00.0)
00.0 (00.0)
66.7 (00.0)
sit // epi
(6)
00.0 (00.0)
66.7 (00.0)
00.0 (00.0)
33.3 (00.0)
totaal

(58)

55.2

(05.2)

19.0

(00.0)

05.1

(01.7)

20.7

Tabel 30c: Frequentie van SvZ-types in ambigue instanties in het Nndl
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(00.0)

(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (25.0)
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
78.8 (08.2)
02.1 (00.0)
06.8 (00.7)
12.3 (05.5)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
85.9 (21.1)
01.4 (00.0)
01.4 (00.0)
11.3 (11.3)
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
00.0 (00.0)
100 (33.3)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)

Tabel 31a: Frequentie van SvZ-types per betekenis (maximaal geteld) in het Mndl

(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(112)
69.6 (04.5)
04.5 (00.0)
08.9 (04.5)
17.0 (08.0)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(92)
84.8 (06.5)
02.2 (00.0)
07.6 (05.4)
03.3 (01.1)
_______________________________________________________________________________________
sit
(22)
27.3 (00.0)
18.2 (00.0)
09.0 (04.5)
45.5 (04.5)
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
75.0 (00.0)
00.0 (00.0)
25.0 (25.0)
00.0 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
00.0 (00.0)
100 (00.0)

Tabel 31b: Frequentie van SvZ-types per betekenis (maximaal geteld) in het Vnndl

(n)
actie (exp)
proces (exp)
positie (exp)
toest. (exp)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
--(---)
--(---)
--(---)
--(---)
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(75)
68.0 (04.0)
14.6 (01.3)
06.7 (02.7)
10.7 (01.3)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(102)
80.3 (06.9)
06.9 (01.0)
06.9 (05.9)
05.9 (02.0)
_______________________________________________________________________________________
sit
(46)
23.9 (02.2)
37.0 (00.0)
02.2 (02.2)
36.9 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
deo
(31)
64.4 (00.0)
09.7 (00.0)
06.5 (00.0)
19.4 (00.0)
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
20.0 (00.0)
50.0 (00.0)
00.0 (00.0)
30.0 (00.0)

Tabel 31c: Frequentie van SvZ-types per betekenis (maximaal geteld) in het Nndl
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voordele van andere types van standen van zaken (gecorreleerd met het toenemende belang
van andere betekenissen dan de dynamische), maar die daling is wel minder opvallend dan
de daling van de agens-functie in de actieve subjecten (cf. tabellen 17a-c en 18a-c). Hetzelfde geldt voor de daling van het aandeel van acties in de inherent en extern dynamische
betekenissen op zich: die daling is iets geringer dan die bij de agens-functie in de actieve
subjecten. Verder zien we dat doorheen alle tijdsfasen toestanden ook vrij goed vertegenwoordigd zijn (met een dip in de ambigue instanties in het Vroegnieuwnederlands). Dat is
zelfs zo in de dynamische betekenissen op zich, zij het in enigszins afnemende mate
doorheen de tijd, maar vanaf het Vroegnieuwnederlands zijn het vooral ook de situationeel
dynamische en de epistemische betekenissen die daartoe bijdragen. En het belang van de
posities en vooral van de processen neemt gestadig toe doorheen de eeuwen, ook weer als
gevolg van het toenemende belang van de situationele en de epistemische betekenissen. De
patronen in dit verband corresponderen volledig met die voor de actieve subjecten, en we
verwijzen daarom naar sectie 3.2.2.2.3 voor bespreking.
Wat de situatie bij die situationeel dynamische en epistemische betekenissen op zich
betreft, kunnen we ook hier – zoals bij de semantische rollen – vaststellen dat vooral de
niet-actie-contexten het overgrote deel van die betekenissen leveren. Weliswaar zien we
vooral in de ‘maximalistische’ tabellen 31a-c vanaf het Vroegnieuwnederlands een wat
sterkere vertegenwoordiging ook van acties, en specifiek voor de situationele betekenis is
dat aandeel veel groter dan het aandeel van de agens-functie bij de actieve subjecten (vgl.
tabellen 19a-c – dit is uiteraard een effect van het hoge aandeel agens-functies in passieve
instanties met deze betekenis, vgl. tabellen 28a-b). Maar zoals uit de andere tabellen blijkt
betreft de grote meerderheid hiervan ambigue instanties, met de situationele betekenis als
de hiërarchisch hoogste. De analyse in sectie 3.2.2.2 (over de actieve subjecten) hierboven
suggereerde dat deze ‘nieuwe’ betekenissen nog steeds gekoppeld zijn aan bepaalde types
van eerste argumenten, en dus types van standen van zaken (weliswaar in negatieve zin: ze
krijgen ‘een kans’ bij eerste argumenten/in types van standen van zaken waarbij/in de
oorspronkelijke dynamische betekenissen minder evident zijn), wat impliceert dat ze nog
geen autonomie verworven hebben – die vaststelling lag ook in de lijn van de eerdere
vaststellingen in sectie 3.2.1. De huidige gegevens bieden geen aanleiding om die conclusie in twijfel te trekken.
Uit de informatie over de experiencer-status valt heel erg weinig te leren. Op enkele
uitschieters na (b.v. de experiencer acties bij de extern dynamische betekenis in het Middelnederlands, de experiencer processen bij de situationele betekenis in het Middelnederlands, de experiencer posities bij de deontische betekenis in het Vroegnieuwnederlands –
maar bij deze twee laatste is het aantal instanties zo klein dat er geen pijlen op te trekken
zijn) is het aandeel van deze categorie heel erg klein. En er is ook niet zo meteen een
patroon in te ontdekken dat op een evidente manier zou kunnen geduid worden als een
element dat een rol zou kunnen hebben gespeeld in het faciliteren van bepaalde betekenissen. Vooral tabellen 31a-c suggereren dat de inherent en extern dynamische betekenis-
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sen een iets grotere neiging tot correlatie met de experiencer-rol vertonen, doorheen de
verschillende tijdsperiodes, maar het is ons geheel onduidelijk of daaraan een betekenis
kan gehecht worden, en zo ja welke. Wellicht mogen we besluiten dat deze factor geen rol
speelt in de evolutie van de betekenissen van kunnen.

3.2.4. De rol van het zinstype (vraag 6)
3.2.4.1. Hoofd- of bijzin
Tabellen 32 (voor de eenduidige instanties), 33 (voor de ambigue instanties) en 34 (voor de
instanties in maximale telling) geven de frequentie weer van de verschillende betekenissen
van kunnen in hoofdzinnen.
Meteen valt op dat vooral in het Middelnederlands, en in mindere mate ook nog in het
Vroegnieuwnederlands, de meerderheid van instanties in bijzinnen verschijnt. Het aandeel
in bijzinnen neemt echter drastisch af doorheen de drie taalfasen, en in het huidige Nederlands verschijnt een stevige meerderheid in hoofdzinnen. Dit patroon is zelfs nog radicaler
in de ambigue dan in de eenduidige instanties, vooral in de zin dat het aandeel van hoofdzinnen in het Middelnederlands hier verbazingwekkend laag is. Een deel van de verklaring
voor dit ontwikkelingspatroon ligt bij het groeiende belang van de situationeel dynamische,
deontische en epistemische betekenissen in de opeenvolgende taalfasen, betekenissen die
(zoals ook uit de tabellen blijkt) altijd sterk de tendens vertonen om in hoofdzinnen te
verschijnen: of men nu enkel de eenduidige instanties bekijkt, of maximaal telt, nooit verschijnen deze betekenissen in minder dan 50% van de gevallen in hoofdzinnen, en meestal
ligt het aandeel zelfs rond of boven de 70%. (Het is zelfs niet duidelijk of daarin überhaupt
een evolutie zit: de cijfers variëren al naar de betekenis, en de absolute aantallen zijn te
klein om stellige uitspraken te doen.) Maar de algemene afname van het belang van bijzinnen wordt ook veroorzaakt door een stelselmatige daling van de frequentie van inherent en
extern dynamische instanties in bijzinnen doorheen de drie taalfasen, ook al blijft hun
aandeel in bijzinnen zelfs in het huidige Nederlands hoger dan bij de hiërarchisch hogere
betekenissen.
De sterke neiging van de deontische en epistemische betekenissen om in hoofdzinnen te
verschijnen (zoals trouwens ook het feit dat eenduidig epistemisch kunnen gecorreleerd is
met het patroon het kan zijn dat) zou kunnen geduid worden als een effect van het
iconiciteitsprincipe: hun hogere positie in de hiërarchie van kwalificaties geschetst in (15)
in sectie 1.2.2 wordt gereflecteerd in hun syntactisch gedrag (zie Nuyts 2000a). Voor de
situationeel dynamische betekenis gaat dat verhaal iets minder gemakkelijk op, althans als
we uitgaan van de veronderstelling dat dit inderdaad nog steeds een dynamische betekenis
is (zie de discussie in sectie 1.1). Hoe dan ook staat die betekenis inherent natuurlijk wel
veel meer los van de interne constitutie van de stand van zaken dan de inherent en extern
dynamische betekenissen, en ze is dus meer een kwestie van de kwalificatie van de hele zin
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Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
1
14.3
1
100
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
38
33.3
35
39.8
35
61.4
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
10
22.7
32
47.8
41
66.1
_______________________________________________________________________________________
sit
3
100
7
53.8
13
72.2
_______________________________________________________________________________________
deo
--------5
100
_______________________________________________________________________________________
epi
----1
100
----_______________________________________________________________________________________
totaal
52
31.0
76
44.7
94
66.2

Tabel 32: Frequentie van eenduidige instanties in hoofdzinnen
Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
0
00.0
--------dyn-inh/ext
6
22.2
9
50.0
4
50.0
dyn-inh // sit
----2
50.0
4
100
dyn-inh/ext // sit
----1
50.0
1
100
dyn-inh // deo
--------2
100
dyn-inh // epi
--------2
66.7
dyn-ext // sit
----1
50.0
3
33.3
dyn-ext // deo
----1
33.3
11
64.7
dyn-ext // sit // deo
--------3
75.0
dyn-ext // sit // epi
--------1
100
sit // deo
----1
100
3
100
sit // epi
--------4
66.7
totaal

6

18.8

15

50.0

38

65.5

Tabel 33: Frequentie van ambigue instanties in hoofdzinnen
Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
1
08.0
1
100
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
44
30.1
47
42.0
48
64.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
16
22.5
44
47.8
64
62.7
_______________________________________________________________________________________
sit
3
100
12
54.5
32
69.6
_______________________________________________________________________________________
deo
----2
50.0
24
77.4
_______________________________________________________________________________________
epi
----1
100
7
70.0

Tabel 34: Frequentie van elke betekenis (maximaal geteld) in hoofdzinnen
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of stand van zaken. Op die manier bekeken zou ook voor deze betekenis eventueel nog een
iconiciteitseffect kunnen ingeroepen worden (hoewel een bijzin strikt gesproken ook een
zin is natuurlijk – maar misschien toch niet op dezelfde manier als een hoofdzin). Maar
waar de algemene tendens van de inherent en extern dynamische betekenissen om minder
en minder in bijzinnen en meer en meer in hoofdzinnen te verschijnen dan vandaan komt,
dat is helemaal niet meer evident – daarvoor moeten we een verklaring schuldig blijven.
Hoe dan ook lijkt het verschijnen van kunnen in hoofdzinnen op zich geen factor die de
betekenisverandering in dit hulpwerkwoord in de hand heeft gewerkt – veeleer is, omgekeerd, het veranderende gedrag van kunnen in die termen het gevolg van de onder invloed
van andere elementen optredende betekenisverandering.
3.2.4.2. Het zinstype van de hoofdzin
Tabellen 35 tot 37 geven een overzicht (alweer volgens de inmiddels welbekende principes) van de types van hoofdzinnen waarin kunnen in zijn verschillende betekenissen optreedt, of waaraan de bijzin waarin kunnen verschijnt ondergeschikt is. Om de proliferatie
van tabellen niet helemaal uit de hand te laten lopen onderscheiden we niet tussen instanties in hoofd- en in bijzinnen – daar valt nl. sowieso erg weinig uit te leren.
Uit alle tabellen blijkt een absolute dominantie van de mededelingen – niet erg verbazingwekkend, aangezien dat ook in het alledaagse taalgebruik het absoluut dominante zinstype is, zeker in geschreven taal (en daaruit is ons corpusmateriaal integraal opgebouwd).
Er zit ook hoegenaamd geen evolutie in dat patroon. Weliswaar zien we in het Vroegnieuwnederlands – en enkel daar – een ietsjes sterkere vertegenwoordiging van vragen, en
zelfs enigszins van bevelen en van uitroepen, maar dat heeft ongetwijfeld alles te maken
met het feit dat we voor die periode (veel meer dan voor de andere periodes) ook dramateksten hebben verwerkt, met daarin uiteraard erg veel ‘dialogen’. De enige andere uitschieters vormen de erg hoge vertegenwoordiging van bevelen in het niet-modale gebruik
(‘kennen’) van kunnen in het Middelnederlands, en van vragen bij de inherent dynamische
betekenis in het huidige Nederlands. Een verklaring hiervoor ligt echter niet voor de hand
– het meest waarschijnlijke is dat dit accidentele uitschieters zijn.
Wel valt op dat doorheen alle tijdsperiodes de situationeel dynamische, deontische en
epistemische betekenissen in eenduidige instanties altijd, en in ambigue instanties in de
meeste gevallen (voor de epistemische betekenis zelfs altijd), voor 100% correleren met
het mededelende zinstype (er zijn enkel een paar uitzonderingen in ambigue gevallen in het
Vroegnieuwnederlands, maar niet meer in het huidige Nederlands hoewel dat net de periode is waarin al de betrokken betekenissen – relatief gesproken – veruit het frequentst
zijn). Voor de epistemische betekenis is de stelselmatige afwezigheid in vraagzinnen in ons
materiaal alvast geen verrassing: eerder onderzoek heeft nl. aangetoond dat kunnen in
epistemisch gebruik inderdaad nooit in vragen voorkomt of kan voorkomen als gevolg van
een aantal fundamentele semantische en functionele eigenschappen van die vorm in die
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(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
85.7
00.0
14.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
99.1
00.9
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
97.7
02.3
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
98.2
01.2
00.6
00.0

Tabel 35a: Frequentie van hoofdzinstypes in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
84.1
14.8
00.0
01.1
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(67)
88.1
10.4
00.0
01.5
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
totaal
(170)
87.1
11.8
00.0
01.2

Tabel 35b: Frequentie van hoofdzinstypes in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(57)
86.0
14.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(62)
96.8
03.2
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(18)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(5)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
totaal
(142)
93.0
07.0
00.0
00.0

Tabel 35c: Frequentie van hoofdzinstypes in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext
(27)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(0)
--------dyn-inh/ext // sit
(0)
--------dyn-inh // deo
(0)
--------dyn-inh // epi
(0)
--------dyn-ext // sit
(0)
--------dyn-ext // deo
(0)
--------dyn-ext // sit // deo
(0)
--------dyn-ext // sit // epi
(0)
--------sit // deo
(0)
--------sit // epi
(0)
--------totaal

(32)

100

00.0

00.0

00.0

Tabel 36a: Frequentie van hoofdzinstypes in ambigue instanties in het Mndl
(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
--------dyn-inh/ext
(18)
88.9
05.6
05.6
00.0
dyn-inh // sit
(4)
50.0
25.0
25.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(2)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
--------dyn-inh // epi
(0)
--------dyn-ext // sit
(2)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(3)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
--------dyn-ext // sit // epi
(0)
--------sit // deo
(1)
00.0
100
00.0
00.0
sit // epi
(0)
--------totaal

(30)

83.3

10.0

06.7

00.0

Tabel 36b: Frequentie van hoofdzinstypes in ambigue instanties in het Vnndl
(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
--------dyn-inh/ext
(8)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(4)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(2)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // epi
(3)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit
(9)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(17)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(4)
100
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // epi
(1)
100
00.0
00.0
00.0
sit // deo
(3)
100
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(6)
100
00.0
00.0
00.0
totaal

(58)

100

00.0

00.0

00.0

Tabel 36c: Frequentie van hoofdzinstypes in ambigue instanties in het Nndl
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(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
91.7
00.0
08.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
99.3
00.7
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
98.6
01.4
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
---------

Tabel 37a: Frequentie van hoofdzinstypes per betekenis (maximaal geteld) in het Mndl

(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(112)
83.9
13.4
01.8
00.9
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(92)
89.1
08.7
01.1
01.1
_______________________________________________________________________________________
sit
(22)
86.4
09.1
04.5
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
75.0
25.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
100
00.0
00.0
00.0

Tabel 37b: Frequentie van hoofdzinstypes per betekenis (maximaal geteld) in het Vnndl

(n)
meded.
vraag
bevel
uitroep
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
--------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(75)
89.3
10.7
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(102)
98.0
02.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(46)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(31)
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
100
00.0
00.0
00.0

Tabel 37c: Frequentie van hoofdzinstypes per betekenis (maximaal geteld) in het Nndl
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betekenis (kwesties die te maken hebben met performativiteit en met informatiestructuur –
cf. Nuyts 2001: 210, 223). Maar blijkbaar houden ook de deontische en situationeel dynamische betekenissen van kunnen niet van niet-mededelende contexten (ook al zijn ze er
niet principieel incompatibel mee). In de mate dat het hier net gaat om de jonge en wellicht
niet-gestabiliseerde betekenissen van dit hulpwerkwoord zou men dit kunnen interpreteren
als een aanwijzing dat de betekenisverandering in dit hulpwerkwoord (en mogelijk dus in
modale hulpwerkwoorden algemeen) zich typisch afspeelt in mededelende contexten.
Tegen die analyse pleit natuurlijk wel het feit dat het net in de ambigue instanties in de
‘jongere’ fase van die betekenissen in dit hulpwerkwoord is (in het Vroegnieuwnederlands
dus) dat de afwijkingen van het patroon optreden. Een andere mogelijke verklaring is dat
deze betekenissen gewoonweg inherent veel meer eigen zijn aan mededelende contexten.
De hele kwestie van de correlatie van modale betekenissen met de zinsmodi (cf. sectie 1.1)
is sowieso een uiterst complex gegeven (denk maar aan de semantische verwantschap
tussen de epistemische betekenis en vragen, en tussen de deontische betekenis en bevelen
en aanverwante illocuties), en verdient veel grondiger onderzoek – in afwachting daarvan
moeten we een definitieve interpretatie van onze huidige resultaten schuldig blijven.
Hoe dan ook mogen we wellicht wel besluiten dat het zinstype waarin kunnen (direct of
ingebed) verschijnt nauwelijks of geen directe invloed heeft op de betekenisontwikkeling
van het hulpwerkwoord. Zelfs als die betekenisontwikkeling zich typisch in mededelende
contexten zou blijken af te spelen, dan is het toch nog altijd niet zo dat die context de
betekenisverandering op zich uitlokt, maar enkel dat hij – als het meest neutrale, d.w.z.
‘ongemarkeerde’, modustype – de beste omstandigheden biedt om de betekenisverandering
– die door andere factoren wordt uitgelokt – een kans te geven.

3.2.5. De rol van negatie (vraag 7)
De volgende episode in ons verhaal betreft de rol van negatie in de betekenisontwikkeling
van kunnen: tabellen 38 tot 40 geven de frequentie weer van instanties van kunnen waarbij
negatie aanwezig is. Gevallen van ‘semi-negatie’ (d.w.z., waarbij geen apart negatiepartikel in de zin aanwezig is, maar een negatief element geïmpliceerd is in één van de lexicale
elementen in de zin – cf. sectie 2.2) zijn uiteindelijk erg zeldzaam gebleken in ons materiaal. We voeren daarom geen aparte tabellen in voor deze subcategorie: we geven in
onderstaande tabellen de absolute en relatieve cijfers voor alle vormen van negatie samen
(zowel gewone negatie d.m.v. een negatiepartikel als ‘semi-negatie’), maar we specificeren
wel telkens (enkel bij de absolute cijfers, en alleen indien het van toepassing is) in hoeveel
van de instanties het om semi-negatie gaat (de absolute getallen tussen haken – deze aantallen zijn dus ook verrekend in de absolute aantallen die onder ‘n’ in de tabellen genoemd
zijn).
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Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
1
14.3
1
100
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
57
50.0
42 (3)
47.7
13
22.8
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
32 (1)
72.7
33 (1)
49.3
10 (2)
16.1
_______________________________________________________________________________________
sit
3
100
9 (1)
69.2
7
38.9
_______________________________________________________________________________________
deo
--------4 (1)
80.0
_______________________________________________________________________________________
epi
----0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
totaal
93 (1)
55.4
85 (5)
50.0
34 (3)
23.9

Tabel 38: Frequentie van negatie (incl. semi-negatie) in eenduidige instanties
Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
1
20.0
--------dyn-inh/ext
19
70.4
10 (2)
55.6
4
50.0
dyn-inh // sit
----2
50.0
0
00.0
dyn-inh/ext // sit
----2
100
1 (1)
100
dyn-inh // deo
--------1
50.0
dyn-inh // epi
--------0
00.0
dyn-ext // sit
----2
100
2
22.2
dyn-ext // deo
----2
100
4
23.5
dyn-ext // sit // deo
--------1
25.0
dyn-ext // sit // epi
--------0
00.0
sit // deo
----0
00.0
1
33.3
sit // epi
--------0
00.0
totaal

20

62.5

19 (2)

63.3

14 (1)

24.1

Tabel 39: Frequentie van negatie (incl. semi-negatie) in ambigue instanties
Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
2
16.7
1
100
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
77
52.7
56 (5)
50.0
19 (1)
25.3
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
51 (1)
71.8
50 (3)
54.3
22 (3)
21.6
_______________________________________________________________________________________
sit
3
100
15 (1)
68.2
12 (1)
26.1
_______________________________________________________________________________________
deo
----3
75.0
11 (1)
35.5
_______________________________________________________________________________________
epi
----0
00.0
0
00.0

Tabel 40: Frequentie van negatie (incl. semi-negatie) per betekenis (maximaal geteld)
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Deze resultaten zijn in een aantal opzichten opmerkelijk. Het globale aandeel van negatiecontexten blijft min of meer constant in de ambigue instanties, en vertoont slechts een
kleine daling in de eenduidige instanties, in de overgang van het Middelnederlands naar het
Vroegnieuwnederlands. Maar het zit in beide periodes wel op een merkwaardig hoog
niveau van ca. 50% voor de eenduidige instanties en van boven de 60% voor de ambigue
instanties. We hebben weliswaar geen cijfers over de algemene frequentie van negatie in
de verschillende stadia van het Nederlands. Maar gelet op het feit dat negatie toch steeds
(in alle taalstadia) als gemarkeerd geldt en dus normalerwijze mag verwacht worden
minder frequent te zijn dan de neutrale positieve context, mogen we wellicht toch besluiten
dat kunnen in deze periodes significant sterk correleert met negatie. (Het feit dat het
aandeel van negatiecontexten in ambigue instanties nog hoger ligt dan in de eenduidige
instanties versterkt natuurlijk alleen maar dit vermoeden.) Die erg sterke vertegenwoordiging van negatiecontexten geldt trouwens ook voor alle betekenissen apart, met als enige
uitzondering de niet-modale betekenis ‘kennen’ (althans in het Middelnederlands – maar
de ene enkele instantie met die betekenis in het Vroegnieuwnederlands laat natuurlijk geen
geldige conclusies toe voor die periode) – dit laatste ondersteept uiteraard nogmaals het
uitzonderlijke karakter van de situatie bij de modale betekenissen.
Maar het valt ook op hoe de frequentie van negatiecontexten in de modale betekenissen
in beide periodes recht evenredig stijgt met het opklimmen van die betekenissen in de
semantische hiërarchie van kwalificaties. De enige uitzondering is de epistemische betekenis, die in het Vroegnieuwnederlands – zoals in het huidige Nederlands trouwens – geen
enkele keer met negatie combineert. In het huidige Nederlands lijkt epistemisch kunnen
sowieso geen combinatie met negatie toe te laten, om complexe functionele redenen die
slechts onrechtstreeks te maken hebben met de semantiek van epistemische modaliteit (het
gaat wellicht om informatiestructurele elementen – zie Nuyts 2000a, 2001 voor uitvoerige
discussie), mogelijk gold dezelfde situatie ook al in het Vroegnieuwnederlands.
Ook merkwaardig is de vaststelling dat in de overgang van het Vroegnieuwnederlands
naar het huidige Nederlands het globale aandeel van negatiegevallen dan plots heel sterk
afneemt, zowel in de eenduidige als in de ambigue instanties. (Of het aandeel in het huidige Nederlands nu wél correleert met het globale aandeel van negatiecontexten in de taal
blijft natuurlijk een open vraag.) De correlatie tussen opklimmen in de semantische hiërarchie van betekenissen en het belang van negatiecontexten blijft echter wel ruwweg bewaard – zoals al gezegd vormt de epistemische betekenis daarop een uitzondering, en
verder springt enkel de extern dynamische betekenis een beetje uit de band.
Als we dan naar de individuele betekenissen kijken, dan zien we bij de meeste ervan
over alle fasen heen waarin ze voorkomen een graduele daling van negatiecontexten. Bij de
‘oudste’ betekenissen was de aanzet tot daling inderdaad ook al aanwezig in de overgang
van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands (bij sommige sterker dan bij
andere), maar de grootste daling treedt wel steeds op tussen het Vroegnieuwnederlands en
het huidige Nederlands (dat komt het best tot uiting in tabel 40). De enige uitzondering
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daarop is (behalve de epistemische betekenis, die niet met negatie combineert, zie boven)
de niet-modale betekenis – maar nogmaals, met slechts één instantie in het Vroegnieuwnederlands, die dus mogelijk helemaal per toeval negatief is, valt daar eigenlijk niets uit te
concluderen. (Het is natuurlijk de lage frequentie van negatie bij deze niet-modale betekenis in het Middelnederlands die het totale cijfer voor negatie in die periode enigszins
naar beneden trekt, en daardoor het globale patroon van graduele daling van het belang van
negatiecontexten wat verdoezelt.) Verder valt ook op dat de meeste modale betekenissen
steevast op een erg hoog niveau van tussen de 70% en de 100% negatiegevallen vertrekken, en van daaruit een vrij stijle daling ondergaan. Enkel de inherent dynamische betekenis vertrekt – althans in de tijdsperiode die ons onderzoek dekt – ‘slechts’ op een niveau
van ca. 50%, maar gelet op het erg markante en persistente patroon bij de andere modale
betekenissen ligt het voor de hand hieruit te extrapoleren dat deze betekenis in een periode
voorafgaand aan het Middelnederlands eveneens in een (nog) veel hogere mate gecorreleerd was met negatiecontexten, en dat het beeld dat we krijgen in het Middelnederlands al
het gevolg is van een daling in het belang van negatie bij die betekenis.
Dit globale patroon herinnert natuurlijk onmiddellijk aan de vaststellingen in sectie
3.2.1.1 hiervoor i.v.m. de ontwikkelingen in de ambiguïteitspatronen bij de verschillende
modale betekenissen van kunnen: daar hebben we kunnen vaststellen dat de inherent dynamische betekenis al in het Middelnederlands ‘gestabiliseerd’ was als een zelfstandige betekenis, terwijl de extern dynamische betekenis pas vanaf na het Vroegnieuwnederlands als
gestabiliseerd mag gelden, en terwijl al de andere, ‘jongere’ modale betekenissen van dit
hulpwerkwoord zelfs nu nog niet stabiel zijn. De correlatie met de cijfers voor negatiecontexten is erg frappant, wat uiteraard zeer sterk suggereert dat dergelijke contexten een
bijzondere rol spelen in de betekenisontwikkeling van (dit) modale hulpwerkwoord(en).
De enige ‘smet’ op deze analyse is de vaststelling dat althans in het huidige Nederlands het
erg grote aandeel van negatiecontexten in ‘onstabiele’ betekenissen hoofdzakelijk op rekening gaat van de eenduidige instanties, en veel minder van de ambigue instanties (zoals
duidelijk blijkt als men tabellen 38 en 40 vergelijkt), hoewel net deze laatste als de meest
kritieke instanties voor betekenisontwikkeling kunnen gezien worden. Wat dat impliceert
voor de anderszins toch erg opvallende band tussen negatie en stabiliteit van betekenissen
is ons niet duidelijk.

3.2.6. Tempus en tijdsreferentie (vraag 8)
Tenslotte behandelen we de resultaten van de verschillende vragen in ons onderzoek i.v.m.
de temporele dimensie, nl. achtereenvolgens de tempusvorm van kunnen, de aanwezigheid
van een perfectisch hulpwerkwoord en het hulpwerkwoord zullen, en de globale tijdsreferentie van de stand van zaken.
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3.2.6.1. De tempusvorm van kunnen
Tabellen 41 tot 43 geven (steeds volgens dezelfde principes als in de vorige secties) een
overzicht van de tempora van kunnen in de verschillende taalfasen. Zoals al aangegeven in
sectie 2.2, de betekenis van deze dimensie verschilt al naar de betekenis van kunnen.
Immers, zoals ook kan afgeleid worden uit de kwalificationele hiërarchie in (15) in sectie
1.2.2, staan de epistemische en de deontische betekenis op zich (in zuiver semantische
termen) buiten de ‘greep’ van de tijdssituering van de stand van zaken, maar zitten de
dynamische betekenissen, inclusief de situationeel dynamische, wel in dat bereik.
Het gevolg is dat tempus op een epistemisch of deontisch gebruikt hulpwerkwoord geen
rol speelt in de situering van de stand van zaken, maar wel een betekenis heeft t.a.v. de
epistemische of deontische beoordeling op zich. Presens betekent in principe dat de
beoordeling geldt op het spreekmoment, d.w.z. dat de spreker er zelf voor verantwoordelijk
is (d.w.z., de beoordeling is ‘performatief’ – zie Nuyts 2001). Preteritum daarentegen betekent, althans in de deontische lezing, dat de beoordeling gold op een ander moment dan
het spreekmoment, zonder dat er iets gezegd wordt over de geldigheid voor de spreker op
het spreekmoment zelf (d.w.z., de beoordeling is ‘descriptief’ – zie ibidem). Bij de epistemische lezing daarentegen lijkt het er sterk op dat, althans in het huidige Nederlands, een
preteritumvorm ofwel helemaal niet kan optreden (een preteritumvorm forceert meteen een
dynamische lezing), ofwel, marginaal (voor sommige sprekers), het effect heeft dat de
epistemische beoordeling wat afgezwakt wordt (d.w.z., ze blijft performatief, maar de
tempusmarkering drukt geen tijd uit, maar modificeert de epistemische waarde).35 Zoals uit
de tabellen blijkt zijn er in het materiaal inderdaad geen instanties van epistemisch kunnen
met preteritum, noch in het Vroegnieuwnederlands noch in het huidige Nederlands. De
gevallen met een epistemische lezing in de infinitief in het huidige Nederlands zijn allemaal van het type zou kunnen (in andere omstandigheden kan de infinitief of het voltooid
deelwoord van kunnen in het huidige Nederlands gewoonweg nooit een epistemische
lezing krijgen), de enkele gevallen van deontische infinitieven in het huidige Nederlands
zijn ofwel combinaties met een ander (finiet) modaal hulpwerkwoord, ofwel instanties in
een infiniete bijzin. Overigens valt wel op (zie tabel 43b) dat in het Vroegnieuwnederlands
de deontische en epistemische betekenissen nog uitsluitend in het presens voorkomen, en
pas in het huidige Nederlands ook in het preteritum en de infinitief. Het kan toeval zijn,
gelet op het erg kleine aantal instanties. Tenzij het een teken is dat deze betekenissen ‘terreinwinst’ boeken wat betreft hun gebruiksmogelijkheden.

35

Dit is geen algemeen principe voor epistemische uitdrukkingen: preteritum op sommige andere
epistemische vormen kan wel degelijk descriptiviteit veroorzaken – vgl. ik denk dat Jan thuis is
(epistemisch performatief) versus ik dacht toen nog dat Jan thuis was (epistemisch descriptief).
Maar blijkbaar laat de verleden tijd van het hulpwerkwoord kunnen die lezing niet toe – vgl. Nuyts
(2001: 311).
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(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
71.4
28.6
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
69.3
28.9
00.9
00.9
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
54.5
40.9
00.0
04.5
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
33.3
66.7
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
64.9
32.7
00.6
01.8
00.0

Tabel 41a: Frequentie van tempora in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
59.1
23.9
00.0
17.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(67)
41.8
22.4
00.0
34.3
01.5
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
53.8
46.2
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
totaal
(170)
52.4
24.7
00.0
22.4
00.6

Tabel 41b: Frequentie van tempora in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(57)
54.4
26.3
00.0
19.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(62)
77.4
12.9
00.0
09.7
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(18)
77.8
11.1
00.0
05.6
05.6
_______________________________________________________________________________________
deo
(5)
60.0
40.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
totaal
(142)
67.6
19.0
00.0
12.7
00.7

Tabel 41c: Frequentie van tempora in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext
(27)
51.8
48.1
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(0)
----------dyn-inh/ext // sit
(0)
----------dyn-inh // deo
(0)
----------dyn-inh // epi
(0)
----------dyn-ext // sit
(0)
----------dyn-ext // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // epi
(0)
----------sit // deo
(0)
----------sit // epi
(0)
----------totaal

(32)

59.4

40.6

00.0

00.0

00.0

Tabel 42a: Frequentie van tempora in ambigue instanties in het Mndl
(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
----------dyn-inh/ext
(18)
38.9
33.3
00.0
27.8
00.0
dyn-inh // sit
(4)
50.0
25.0
00.0
25.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(2)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
----------dyn-inh // epi
(0)
----------dyn-ext // sit
(2)
50.0
50.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(3)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
----------dyn-ext // sit // epi
(0)
----------sit // deo
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(0)
----------totaal

(30)

53.3

26.7

00.0

20.0

00.0

Tabel 42b: Frequentie van tempora in ambigue instanties in het Vnndl
(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
----------dyn-inh/ext
(8)
50.0
37.5
00.0
12.5
00.0
dyn-inh // sit
(4)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
100
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(2)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // epi
(3)
33.3
00.0
00.0
66.7
00.0
dyn-ext // sit
(9)
77.8
11.1
00.0
11.1
00.0
dyn-ext // deo
(17)
82.4
05.9
00.0
11.8
00.0
dyn-ext // sit // deo
(4)
75.0
25.0
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // epi
(1)
00.0
00.0
00.0
100
00.0
sit // deo
(3)
33.3
66.7
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(6)
83.3
00.0
00.0
16.7
00.0
totaal

(58)

70.7

15.5

00.0

13.8

00.0

Tabel 42c: Frequentie van tempora in ambigue instanties in het Nndl
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(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
83.3
16.7
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
67.1
31.5
00.7
00.7
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
53.5
43.7
00.0
02.8
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
33.3
66.7
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-----------

Tabel 43a: Frequentie van tempora per betekenis (maximaal geteld) in het Mndl

(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(112)
56.3
25.0
00.0
18.8
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(92)
44.6
23.9
00.0
30.4
01.1
_______________________________________________________________________________________
sit
(22)
59.1
36.4
00.0
04.5
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0

Tabel 43b: Frequentie van tempora per betekenis (maximaal geteld) in het Vnndl

(n)
pres
pret
conj
inf
deelw
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
----------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(75)
56.0
25.3
00.0
18.7
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(102)
74.5
14.7
00.0
10.8
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(46)
73.9
15.2
00.0
08.7
02.2
_______________________________________________________________________________________
deo
(31)
74.2
19.4
00.0
06.5
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
60.0
00.0
00.0
40.0
00.0

Tabel 43c: Frequentie van tempora per betekenis (maximaal geteld) in het Nndl
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In de dynamische betekenissen, daarentegen, zijn er geen beperkingen op welke
tempora kunnen optreden, en hebben tempora geen speciale effecten meer op die betekenissen. Eventuele patronen in de tempora in instanties met deze betekenissen, en vooral
ook in ambigue instanties, zouden ons dus – veel meer dan de tempora bij de deontische en
epistemische betekenissen – potentieel inzicht kunnen bieden in de vraag of de factor van
de tijdssituering van de stand van zaken een rol kan hebben gespeeld in de betekenisontwikkeling van kunnen. De cijfers geven echter geen duidelijke aanwijzingen in die
richting. We kunnen volgende vaststellingen doen.
We hebben al eerder vastgesteld – zie sectie 3.1.1 – dat het aantal infiniete vormen
drastisch toeneemt in het Vroegmiddelnederlands, en vrij drastisch weer afneemt in het
huidige Nederlands, ook al blijft hun aandeel nu nog aanzienlijk groter dan in het Middelnederlands. Uit de tabellen blijkt dat alle betekenissen (ook de deontische en epistemische
trouwens) bijdragen tot de globale stijging van het aantal infiniete vormen van het
Middelnederlands tot op vandaag. Maar het is uitsluitend de extern dynamische betekenis –
en dan nog hoofdzakelijk in de eenduidige instanties – die een bokkensprong maakt in het
Vroegnieuwnederlands, en daarmee helemaal alleen instaat voor het algemeen uit de band
springen van de infiniete vormen in die periode. Een verklaring ligt niet voor de hand.
Verder vertonen de dynamische betekenissen een vrij grillig patroon in termen van de
ontwikkelingen in hun ‘keuze’ voor presens of preteritum. Presens is wel altijd dominant
(behalve voor de situationele lezing in het Middelnederlands – maar het gaat daar ook maar
om een totaal van 3 instanties, de kans dat dit toeval is is dus enorm groot). Maar in de
inherent dynamische betekenis daalt het aandeel van zowel presens als preteritum van het
Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands, maar nadien nauwelijks nog (er is wel
enig verschil tussen de eenduidige en de ambigue instanties). Voor de extern dynamische
betekenis daalt het belang van presens van het Middelnederlands naar het Vroegnieuwnederlands, maar stijgt het daarna drastisch in de overgang naar het huidige Nederlands,
terwijl het belang van het preteritum stelselmatig afneemt. Maar voor de situationele betekenis stijgt het belang van presens gestadig doorheen de drie fasen, en neemt het belang
van de preterita even stelselmatig af. De ‘rationaliteit’ achter deze verschillende patronen
is ook weer verre van evident – hoe dan ook is het moeilijk in te zien wat ze met de
betekenisevolutie van kunnen te maken zouden kunnen hebben, temeer omdat ze zich net
zo in de eenduidige als in de ambigue instanties manifesteren.
Tempus lijkt dus geen element te zijn met een noemenswaardige rol in de diachrone
ontwikkelingen van dit hulpwerkwoord.
3.2.6.2. De aanwezigheid van een perfectief hulpwerkwoord
Het aantal perfectieve hulpwerkwoorden in ons materiaal is heel erg klein, en ze komen
bovendien (wellicht louter toevallig) enkel in eenduidige instanties voor. Daarom kunnen
we de resultaten in één tabel samenvatten: tabel 44 geeft het aandeel van instanties van
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Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
n
%
n
%
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
0
00.0
0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
0
00.0
3
02.7
1
01.3
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
0
00.0
2
02.2
2
02.0
_______________________________________________________________________________________
sit
0
00.0
0
00.0
1
02.2
_______________________________________________________________________________________
deo
----0
00.0
0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
----0
00.0
0
00.0

Tabel 44: Frequentie van perfectieve hulpwerkwoorden per betekenis (maximaal geteld)

kunnen met een perfectisch hulpwerkwoord per betekenis in maximale telling (dus de
eenduidige en ambigue instanties samen). (Informatie over de tempusvorm van het perfectische hulpwerkwoord laten we achterwege – die levert toch niets relevants op.)
Er is geen enkele perfectische instantie in het Middelnederlands – maar dat zegt wellicht
meer over de frequentie van de perfectische vorm op zich in die taalfase (in vergelijking
met de latere taalfasen) dan over de status/betekenisevolutie van kunnen. Verder is het
enige wat opvalt dat ook in de recentere taalfasen perfectumvormen zich niet manifesteren
bij de hogere qualificationele categorieën deontische en epistemische modaliteit. Bij de
epistemische vormen is dat normaal: zoals al gezegd kan kunnen in de infinitief geen
epistemische lezing krijgen (behalve in combinatie met zou). Bij de deontische vormen zou
een perfectische vorm wel kunnen (we krijgen dan een descriptieve deontische beoordeling) – het feit dat hij niet optreedt kan echter net zo aan toeval liggen, gelet op het
geringe aantal instanties van die betekenis en van de perfectische vormen algemeen.
3.2.6.3. De aanwezigheid van zullen
Tabellen 45 tot 47 vatten de aanwezigheid van het hulpwerkwoord zullen. Als het voorkomt, wordt tussen haken ook telkens aangegeven welk aandeel van de instanties een
preteritumvorm heeft (de rest heeft dan een presensvorm).
Zowel bij de eenduidige als bij de ambigue instanties is er globaal een uitgesproken toename van vormen met zullen in het Vroegnieuwnederlands – maar de ‘winst’ gaat wel in
aanzienlijke mate terug verloren in het huidige Nederlands, ook al blijft het aandeel hoger
dan in het Middelnederlands. In een overgrote meerderheid van de gevallen in het Vroegnieuwnederlands en het huidige Nederlands (de aantallen in het Middelnederlands zijn te
klein om gegronde uitspraken te doen) is het de preteritumvorm van zullen die verschijnt –
d.w.z., de combinatie zou kunnen – en zijn aandeel stijgt ook van het Vroegnieuwnederlands naar het huidige Nederlands. In die vorm is zullen zelden of nooit tijdsreferentieel
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Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
(pret)
n
%
(pret)
n
%
(pret)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
0
00.0
0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
1
00.9 (00.0)
8
09.1 (87.5)
5
08.8 (80.0)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
2
04.5 (50.0)
18
26.9 (77.8)
2
03.2 (100)
_______________________________________________________________________________________
sit
0
00.0
0
00.0
1
05.6 (100)
_______________________________________________________________________________________
deo
--------0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
----0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
totaal
3
01.8 (33.3)
26
15.3 (80.8)
8
05.6 (87.5)

Tabel 45: Frequentie van zullen (en het aandeel preterita daarin) in eenduidige instanties
Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
(pret)
n
%
(pret)
n
%
(pret)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
0
00.0
------------dyn-inh/ext
0
00.0
5
27.8 (60)
0
00.0
dyn-inh // sit
------1
25.0 (100)
0
00.0
dyn-inh/ext // sit
------0
00.0
0
00.0
dyn-inh // deo
------------0
00.0
dyn-inh // epi
------------2
66.7 (100)
dyn-ext // sit
------0
00.0
1
11.1 (100)
dyn-ext // deo
------0
00.0
0
00.0
dyn-ext // sit // deo
------------0
00.0
dyn-ext // sit // epi
------------1
100 (100)
sit // deo
------0
00.0
0
00.0
sit // epi
------------1
16.7 (100)
totaal

0

00.0

6

20.0

(66.6)

5

08.6

(100)

Tabel 46: Frequentie van zullen (en het aandeel preterita daarin) in ambigue instanties
Mndl
Vnndl
Nndl
n
%
(pret)
n
%
(pret)
n
%
(pret)
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
0
00.0
0
00.0
----_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
1
00.7 (00.0)
14
12.5 (78.6)
7
09.3 (85.7)
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
2
02.8 (50.0)
23
25.0 (73.9)
4
03.9 (100)
_______________________________________________________________________________________
sit
0
00.0
1
04.5 (100)
4
08.7 (100)
______________________________________________________________________________________
deo
----0
00.0
0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
----0
00.0
4
40.0 (100)

Tabel 47: Frequentie van zullen (en het aandeel preterita) per betekenis (maximaal geteld)
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(d.w.z. een markeerder voor het futurum), maar moet dit hulpwerkwoord veeleer beschouwd worden – in erg ruwe termen, een fijnere functionele analyse is dringend nodig –
als een markeerder van ‘conditionaliteit’. In het huidige Nederlands is dit een vorm die een
epistemische lezing sterk in de hand werkt, zijn aandeel in de instanties met die lezing (cf.
tabel 47) is dan ook veel hoger dan bij alle andere lezingen (hoewel het aandeel bij de
inherent en situationeel dynamische lezingen toch ook niet zo klein is – in absolute aantallen is en blijft ook deze combinatie in de grote meerderheid van de gevallen niet-epistemisch). Maar opvallend is dat hij in het Vroegnieuwnederlands redelijk hoog scoort bij
de inherent dynamische lezing, en vooral heel hoog scoort bij de extern dynamische lezing
(zij het niet zo hoog als bij de epistemische lezing in het huidige Nederlands). Aangezien
die lezingen een zeer groot aandeel hebben in het totale aantal voorkomens van kunnen
jaagt dit meteen het totaal voor die periode de hoogte in. Uit de discussie in sectie 3.2.1 is
gebleken dat die extern dynamische betekenis net in die periode volop aan het ontwikkelen
is maar wellicht nog niet tot volledige autonomie gekomen is – i.e. de situatie die we nu
ook bij de epistemische betekenis hebben. Dit zou kunnen suggereren dat de aanwezigheid
van ‘conditioneel zou’ toch een zeker effect heeft op het creëren van mogelijkheden tot het
onstaan van nieuwe betekenissen. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat de vorm een
eerder bescheiden rol speelt in de situationele betekenis, en helemaal geen rol speelt bij de
deontische betekenis, hoewel die ook tot ontplooiïng komen in de loop van het Vroegnieuwnederlands en het huidige Nederlands, en dat hij wel een rol speelt in de inherent
dynamische betekenis in het Vroegnieuwnederlands en het huidige Nederlands hoewel die
betekenis in die beide periodes op haar terugweg is (cf. sectie 3.2.1). De situatie in dit
verband is dus andermaal verre van eenduidig.
3.2.6.4. Tijdsreferentie van de stand van zaken
Tenslotte is er nog de zuiver semantische factor van de temporele situatie van de stand van
zaken. Deze informatie wordt gevat in tabellen 48a-c, 49a-c en 50a-c. De kolom ‘x/gen’ in
deze tabellen vat de enkele gevallen samen van ambiguïteit tussen heden en generisch en
tussen toekomst en generisch (alle Vroegnieuwnederlandse instanties in deze kolom zijn
van het eerste type, in het huidige Nederlands zijn de gevallen – in totaal 4 – gelijk
verdeeld over de twee types).
Ook deze tabellen vertonen absoluut geen duidelijk beeld. Over het algemeen is –
hoogstwaarschijnlijk perfect in overeenstemming met de situatie in het taalgebruik in het
algemeen – toekomst de minst frequente conditie voor het optreden van kunnen. De enige
uitzondering zijn de ambigue (maar niet de eenduidige) instanties in het huidige Nederlands (net in die categorie is bovendien ook het aantal gevallen met ambiguïteit tussen
heden en toekomst veel groter dan in de andere tijdsperiodes of dan in de eenduidige
gevallen in die tijdsperiode). Die afwijking heeft duidelijk te maken met de vrij sterke vertegenwoordiging van de epistemische, de deontische en ook de situationeel dynamische
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(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(7)
28.6
28.6
00.0
42.9
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(114)
22.8
21.9
12.3
43.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(44)
22.7
34.1
15.9
27.3
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
33.3
66.7
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(168)
23.2
26.2
12.5
38.1
00.0
00.0

Tabel 48a: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in eenduidige instanties in het Mndl
(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(88)
35.2
28.4
02.3
26.1
02.3
05.7
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(67)
25.4
35.8
16.4
13.4
03.0
06.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(13)
46.2
30.8
07.7
07.7
07.7
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
totaal
(170)
32.4
31.2
08.8
19.4
02.9
05.3

Tabel 48b: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in eenduidige instanties in het Vnndl
(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(57)
14.0
35.1
08.8
35.1
07.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(62)
25.8
16.1
19.4
32.3
04.8
01.6
_______________________________________________________________________________________
sit
(18)
11.1
16.7
22.2
44.4
00.0
05.6
_______________________________________________________________________________________
deo
(5)
00.0
40.0
20.0
20.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
totaal
(142)
18.3
24.6
15.5
34.5
04.9
02.1

Tabel 48c: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in eenduidige instanties in het Nndl
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(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(5)
40.0
00.0
00.0
60.0
00.0
00.0
dyn-inh/ext
(27)
22.2
48.1
14.8
07.4
03.7
03.7
dyn-inh // sit
(0)
------------dyn-inh/ext // sit
(0)
------------dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(0)
------------dyn-ext // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(0)
------------sit // epi
(0)
------------totaal

(32)

25.0

40.6

12.5

15.6

03.1

03.1

Tabel 49a: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in ambigue instanties in het Mndl
(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(18)
27.8
33.3
16.7
22.2
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(4)
50.0
25.0
00.0
00.0
00.0
25.0
dyn-inh/ext // sit
(2)
50.0
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(0)
------------dyn-inh // epi
(0)
------------dyn-ext // sit
(2)
50.0
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
dyn-ext // deo
(3)
33.3
00.0
00.0
66.7
00.0
00.0
dyn-ext // sit // deo
(0)
------------dyn-ext // sit // epi
(0)
------------sit // deo
(1)
00.0
00.0
00.0
100
00.0
00.0
sit // epi
(0)
------------totaal

(30)

30.0

26.7

10.0

30.0

00.0

03.3

Tabel 49b: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in ambigue instanties in Vnndl
(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’ // dyn-inh
(0)
------------dyn-inh/ext
(8)
37.5
50.0
12.5
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // sit
(4)
00.0
00.0
00.0
100
00.0
00.0
dyn-inh/ext // sit
(1)
00.0
100
00.0
00.0
00.0
00.0
dyn-inh // deo
(2)
50.0
00.0
00.0
50.0
00.0
00.0
dyn-inh // epi
(3)
33.3
00.0
66.7
00.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit
(9)
22.2
11.1
22.2
33.3
11.1
00.0
dyn-ext // deo
(17)
23.5
05.9
29.4
17.6
17.6
05.9
dyn-ext // sit // deo
(4)
00.0
00.0
50.0
50.0
00.0
00.0
dyn-ext // sit // epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0
sit // deo
(3)
33.3
66.7
00.0
00.0
00.0
00.0
sit // epi
(6)
00.0
00.0
66.6
16.7
16.7
00.0
totaal

(58)

20.7

15.5

29.3

24.1

08.6

01.7

Tabel 49c: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in ambigue instanties in het Nndl
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(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(12)
33.3
16.7
00.0
50.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(146)
23.3
26.0
12.3
37.0
00.7
00.7
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(71)
22.5
39.4
15.5
19.7
01.4
01.4
_______________________________________________________________________________________
sit
(3)
33.3
66.7
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
deo
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
epi
(0)
-------------

Tabel 50a: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in elke betekenis (maximaal geteld)
in het Mndl

(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(1)
100
00.0
00.0
00.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(112)
34.8
28.6
04.5
25.0
01.8
05.4
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(92)
26.1
33.7
15.2
18.5
02.2
04.3
_______________________________________________________________________________________
sit
(22)
40.9
27.3
04.5
18.2
04.5
04.5
_______________________________________________________________________________________
deo
(4)
25.0
00.0
00.0
75.0
00.0
00.0
_______________________________________________________________________________________
epi
(1)
00.0
00.0
100
00.0
00.0
00.0

Tabel 50b: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in elke betekenis (maximaal geteld)
in het Vnndl

(n)
hed
verl
toek
gen
hed/toek x/gen
_______________________________________________________________________________________
‘kennen’
(0)
------------_______________________________________________________________________________________
dyn-inh
(75)
17.3
33.3
10.7
33.3
05.3
00.0
_______________________________________________________________________________________
dyn-ext
(102)
24.5
16.7
22.5
27.5
06.9
02.0
_______________________________________________________________________________________
sit
(46)
10.9
15.2
28.3
39.1
04.3
02.2
_______________________________________________________________________________________
deo
(31)
19.4
16.1
25.8
22.6
09.7
06.5
_______________________________________________________________________________________
epi
(10)
10.0
00.0
70.0
10.0
10.0
00.0

Tabel 50c: Frequentie van tijdsreferentie van de SvZ in elke betekenis (maximaal geteld)
in het Nndl
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betekenissen in die ambigue gevallen (maar niet in de eenduidige gevallen, zeker niet de
epistemische en deontische betekenissen), en met het feit dat die blijkbaar toch erg sterk
toekomstige contexten ‘verkiezen’ (ook, zij het minder uitgesproken, in de eenduidige instanties). Of althans toch in het huidige Nederlands: de deontische en situationele betekenissen relateren nauwelijks of helemaal niet met toekomstige contexten in het Vroegnieuwnederlands en (enkel voor de situationele betekenis) het Middelnederlands, ook niet
in de ambigue instanties, en voor de situationele betekenis in het Vroegnieuwnederlands
gaat het daarbij nochtans toch niet om zo geringe aantallen gevallen (in de maximale
telling; voor de paar deontische gevallen in het Vroegnieuwnederlands en situationele gevallen in het Middelnederlands is het risico dat we met toeval te maken hebben natuurlijk
erg groot). Opvallend is echter ook dat enkel de epistemische betekenis echt heel erg sterk
samengaat met toekomstige standen van zaken (in het Vroegnieuwnederlands betreft het
natuurlijk maar 1 geval, in het huidige Nederlands toch al wat meer). Het feit op zich dat
de epistemische lezing zich zo ‘gedraagt’ is natuurlijk niet verbazingwekkend, aangezien
speculatie over hypothetische standen van zaken heel vaak dingen betreft die nog moeten
gebeuren, en aangezien de toekomst per definitie hypothetisch is. Iets opmerkelijker is dat
dit niet ook van toepassing is op de deontische lezing: er wordt immers traditioneel van
uitgegaan dat die lezing wel degelijk sterk correleert met toekomst – maar dat klopt dus
niet. Die traditionele veronderstelling correleert natuurlijk met een enge opvatting van
deontische modaliteit als zijnde enkel een kwestie van ‘directieve betekenissen’ zoals
toelating en bevel (daarbij gaat het uiteraard vrij automatisch om toekomstige standen van
zaken) – maar de categorie vat ook (en blijkbaar heel erg vaak) niet-directieve gebruikswijzen waarin enkel uitdrukking wordt gegeven aan oordelen over morele aanvaardbaarheid of noodzakelijkheid, en daarbij is er geen enkele noodzakelijke correlatie met één
of andere tijdssituering van de stand van zaken.
Al met al lijkt het erop dat we voorzichtig mogen concluderen dat zeker voor de epistemische betekenis, en in mindere mate voor de deontische betekenis (nl. enkel voor sommige subbetekenissen), toekomstige contexten een (sterk) bevorderende rol spelen in hun
ontstaan. Voor de situationele betekenis is dat minder duidelijk het geval. Overigens zou
ook hier weer het feit dat de epistemische betekenis ook nu nog heel erg sterk gebonden
blijft aan toekomstige contexten (en niet gelijkmatig gespreid is over verschillende tijdssitueringen) erop kunnen wijzen dat ze nog steeds afhankelijk is van (o.m.) die conditie om
überhaupt te kunnen onstaan – d.w.z., het zou de zoveelste aanwijzing kunnen zijn voor het
feit dat deze betekenis nog steeds geen echte onafhankelijkheid heeft van de dynamische
betekenissen in dit hulpwerkwoord. Deze uitspraak is conditioneel geformuleerd omdat we
niet zeker weten of epistemische betekenissen toch niet inherent meer aan toekomstige
contexten gekoppeld zijn, en zo ja, in welke mate – daarover kan uitsluitsel verkregen
worden door de tijdssituering na te gaan van standen van zaken die epistemisch gekwalificeerd worden door andere, eenduidige epistemische vormen, b.v. adverbia zoals misschien of waarschijnlijk. Dit is materie voor verder onderzoek.
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Voor het overige valt er niet veel te leren uit de tabellen: de verhoudingen tussen heden,
verleden en generisch schommelen heel erg sterk doorheen de verschillende taalfasen,
zowel in globo als voor de aparte betekenissen – het ziet er niet naar uit dat we daar
verdere consequenties aan kunnen verbinden.

3.2.7. Conclusies i.v.m. de semantische en semantisch-syntactische veranderingen
De semantische ontwikkeling van kunnen blijkt goed in overeenstemming te zijn met de
subjectificatie-hypothese: de vorm vertrekt (als hoofdwerkwoord) vanuit een betekenis die
te maken heeft met de beschrijving van de ‘objectieve wereld’, en klimt dan (eerst nog als
hoofdwerkwoord en vervolgens als hulpwerkwoord) gradueel omhoog volgens de trappen
van de kwalificationele hiërarchie (op ‘microschaal’, nl. binnen de subbetekenissen van de
dynamisch modale categorie, en op ‘macroschaal’, nl. vanaf de dynamische betekenissen
naar de deontische en epistemische betekenissen). De evolutie van de vorm beantwoordt
evenwel niet aan de klassieke visie op de betekenisontwikkeling bij de modale hulpwerkwoorden waarin aangenomen wordt dat de overgang gradueel gaat van dynamisch via
deontisch naar epistemisch: het is vrij duidelijk dat de deontische en epistemische betekenissen min of meer simultaan en naast elkaar ontstaan zijn uit de dynamische betekenis.
Verder is duidelijk gebleken dat het optreden van ambiguïteit tussen verschillende betekenissen van het hulpwerkwoord gebonden is aan (en dus een symptoom is van) het proces
van evolutie van één naar een andere betekenis (en dus niet inherent is aan de modale betekenissen op zich). Op basis daarvan mogen we besluiten dat zelfs in het huidige Nederlands de situationeel dynamische, de deontische en de epistemische betekenissen van kunnen nog steeds niet gestabiliseerd zijn, maar nog steeds in aanzienlijke mate de status hebben van conversationele implicaturen op basis van het gebruik van het hulpwerkwoord in
bepaalde contexten. Dat beeld wordt ook duidelijk bevestigd in de analyse van het ‘gedrag’
van de verschillende betekenissen van kunnen in termen van hun optreden in verschillende
contextuele condities.
Wat betreft die contextuele condities, hebben we het volgende kunnen vaststellen: De
animacy en de semantische functie (en daardoor onrechtstreeks ook de persoon en het
getal) van het eerste argument van het hoofdwerkwoord speelt duidelijk een rol in het
creëren van condities voor de betekenisevolutie van het hulpwerkwoord – maar zoals de
analyse van de passieven aantoont wordt dat effect nog versterkt als dat eerste argument
tevens het subject is van de zin. Als de semantische functie van het eerste argument een rol
speelt, dan speelt uiteraard ook het type van stand van zaken een rol – maar ‘experiencerschap’ blijkt geen factor te zijn met een aanwijsbaar effect op het ontwikkelingsproces.
Wel nog een belangrijke factor bleek de aanwezigheid van negatie te zijn. Het zinstype
daarentegen (hoofd- versus bijzin, en de ‘mood’ van de hoofdzin) heeft geen aantoonbaar
effect op de betekenisevolutie van kunnen (hoewel het optreden van deze vorm in hoofd-
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versus bijzinnen wel erg opmerkelijke veranderingen heeft ondergaan), evenmin als de
tempusvorm van het hulpwerkwoord, of de aanwezigheid van een hulpwerkwoord van het
perfectum of het futurum. Of de aanwezigheid van conditioneel zou een rol speelt is niet
erg duidelijk. En de temporele situering van de stand van zaken op zich, tenslotte, is op
zijn best slechts marginaal van relevantie: toekomstige standen van zaken werken mogelijkerwijze wel de ontwikkeling naar de deontische en epistemische betekenissen in de
hand, maar andere tijdssitueringen lijken van invloed op de betekenisevolutie.
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4. Besluit
Met deze studie hebben we een bijdrage willen leveren tot de exploratie van de diachronie
van de modale hulpwerkwoorden in het Nederlands, een hiaat in het onderzoek naar de
diachrone evolutie van het Nederlands enerzijds, en in het internationale onderzoek naar de
synchrone status en de diachrone evolutie van de modale hulpwerkwoorden en hun betekenissen in het algemeen.
Misschien zou men kunnen redeneren dat dit – toch zeker vanuit het perspectief van de
internationale literatuur – een vrij overbodige onderneming is: de diachronie van de modale hulpwerkwoorden is al zo grondig bestudeerd in veel andere talen, waaronder het nauw
verwante Engels en Duits, wat zou de studie van deze vormen in het Nederlands daar dan
in ’s hemels naam nog aan kunnen toevoegen, temeer omdat het Nederlands toch gehandicapt is voor dit type van onderzoek door het veel geringere aanbod aan bronnen voor de
oudere taalfasen (en vooral dan het Oudnederlands).
Tegen dit verwachtingspatroon in heeft ons onderzoek van kunnen toch enkele interessante feiten aan het licht gebracht. Wat betreft de semantiek (zie de samenvatting van de
resultaten in sectie 3.2.7) is er weliswaar niet veel verrassends aan het licht gekomen vanuit het perspectief van de theorie over subjectificatie op zich. Maar de resultaten dragen
niettemin toch hun steentje bij tot een aantal aan de gang zijnde discussies in de literatuur
over de betekenisontwikkeling van de modale hulpwerkwoorden op zich, b.v. in termen
van de mogelijke semantische ontwikkelingspaden (het feit dat de epistemische betekenis
niet uit de deontische maar direct uit de dynamische kan voortkomen), of i.v.m. de status
van ambiguïteit (het feit dat die wel degelijk direct gecorreleerd is met het proces van betekenisontwikkeling op zich), of i.v.m. de rol van mogelijke conditionerende factoren in het
ontwikkelingsproces in die vormcategorie. En wat betreft de vormevolutie (zie de samenvatting in sectie 3.1.3) werpen de resultaten wel degelijk een interessant licht op de toch
nog steeds erg vaak geformuleerde stelling dat het grammaticalisatieproces unidirectioneel
is: kunnen vertoont althans in sommige gebruikswijzen een duidelijke tendens tot degrammaticalisatie. Al even interessant is de vaststelling i.v.m. de correlatie tussen de twee processen van (semantische) subjectificatie en (vormelijke) grammaticalisatie: enerzijds hebben we kunnen vaststellen dat subjectificatie kan optreden zonder dat er al reële auxiliarisatie aanwezig hoeft te zijn (d.w.z., het semantische proces kan intreden nog vóór het
vormelijke proces intreedt), anderzijds blijken de tendensen tot degrammaticalisatie niettemin samen te gaan met een voortschrijdende subjectificatie (eerder dan met een ‘desubjectificatie’, of een ‘demodalisering’) van de vorm.
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Appendix: Corpusmateriaal en analyses
Afkortingen:
Bij vraag 1:
dyn: dynamisch
inh: inherent aan 1ste participant
ext: bepaald door de omstandigheden
ment: mentaal
fys: fysiek
sit: (dynamisch) situationeel
deo: deontisch
epi: epistemisch
Bij vraag 2:
hfdww: kunnen als hoofdwerkwoord gebruikt
Bij vraag 4:
hum: human
anim: animate
inan: inanimate
ag: agens
go: goal
exp: experiencer
proc: processed
fo: force
rec: recipient
pos: positioner
Bij vraag 5:
exp: experiëntiële
Bij vraag 8:
I: infinitief
DW: deelwoord
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7.
8.

Middelnederlands
1 Perchevael (P) regel 186
dat een was een scoen ionc man
scoenre dan ic gheseggen can
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: gheseggen
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

6 P r729
die ermite leidene met hem
Ende lerde hem stille ene goede ghebede
die hi hem soe langheuesten dede
dat hise const wel int gheuoch
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: const (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

2 P r331
Jc sal hem dor mins broeder bede
Ende dor sins selues houeschede
doen al dat goet ende al die ere
hi es so wel ghedanen here
dat ic mach ende dat ic can
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

7 Boeve van Hamtone (Boeve) r63
[doe sprac do]us die helt vercoren
[van deser] drouer meren
[en canic] mi niet verweren
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: verweren
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

3 P r347
Ende waren ionc ende scone beide
Ende bat wl maect in houescheide
dan v ieman ghesecghen conste
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ghesecghen
3. Voice: actief
4. Ond.: ieman = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

8 Boeve r116
ende menegerhande stene dire
daer soe grote dogt lach an
dat ict ertellen nine can
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: ertellen
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

4 P r407
Of hijs oec niet can ghewinnen
hi sal ten seluen torne binnen
hem seluen leueren der vancnessen
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: ghewinnen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

9 Sinte Kerstine (SK) r8
dat ic moegh spreken hen the eren.
want si den minsche wel conen leren...
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: leren
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

5 P r568
hi ghinc ter capellen dar hi vant
Enen pape ende den ermite
Ende een clerskin dat met vlite
dat ambacht van den daghe begonsten
Soe si best ende sconste consten
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: begonsten (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling

10 SK r25
Dierste sake es van den tween.
dat voel liede sijn die en geen
latijn en conen noch en verstaen
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: conen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: voel liede = 3pl – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
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Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

6.
7.
8.

11 SK r48
ende si ind cloester es dach ende nacht
daer ionfrouwen in sijn di wel de macht
hebben the biddene voer enen man
die selue nyet wel gebidden en can
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gebidden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

16 SK r230
so namen di incgele van hemmelrike
mijn ziele ende voerdenghe haesteleke
op een stat die was so vreseleke
ende so donker, dat datd nyman
met tonghen nyet wel vertellen en can
die tormente di ic sach daer
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: vertellen
3. Voice: actief
4. Ond.: nyman = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

12 SK r55
daer sijn mijn vriende binnen ende mijn
suster, ende ander mine vrient
die dies dicwile hebben verdient
dat ic hen met hauen nyen can vergelden
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: vergelden
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

17 SK r332
sien conste nochtan geleuen nyet wel
sonder spise
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: geleven
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

13 SK r69
Dat dunct mi de beste gichte
di ic hen gesinden can
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gesinden
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

18 SK r387
want si sagen scheghen haer staen
de mase daer si nyet ouer en mochte
als hen sekerlike dochte
so dat sijt nyen const weder staen
sien soudenghe daer ommer vaen
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: weder staen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

14 SK r129
ander haer werke di nyman en conste
geweten dan si ende dien sijs onste
die brachten haer heymelec vriende voert
diet van hare hadden ghehoert.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: geweten
3. Voice: actief
4. Ond.: nyman = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

19 SK r413
[e]nde alsi geen ouene en const gewinnen
so warp si haer seluen te male binnen
der liede hues al in den brant
daerd vier meest was
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gewinnen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum –exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

15 SK r216
Sulke liede lieten verstaen
dat haer gheest had aengedaen
sodeneghe suptijlheit dat hi nyet wale
en const geliden sonder quale
den roke van den minschleken lichamen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: geliden
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand

20 SK r473
si liep vore wat si conde
als een beeste
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: lopen (ellips)
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4.
5.
6.
7.
8.

Voice: actief
Ond.: si = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

25 SK r1139
ende want si so haesteleke kerde al omme
ende oec so stuerleke met, daer omme
so en const nyman met sinen sinnen
aen haren heilegen lichame bekinnen
orme van haren leden en gene
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bekinnen
3. Voice: actief
4. Ond.: nyman = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

21 SK r554
als hise sus iaght dese quade man
ende hise nyet geuaen en can
geuielt te lesten dat hise gereen
ende brac haer met eer coluen haer be[en
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: gevaen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: Bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

26 SK r1152
Doen rustese met haren leden te male
ende luedde daer een wonderlec sanc so wale
tuschen haer borst ennde haer strote
dat ict voer wonder segghen mote
dat en geen minsche en leefde doen, dye
verstaen conste die wonderlec melodye
ocht na geuolgen met eengerand list
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: verstaan
3. Voice: actief
4. Ond.: dye = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

22 SK r634
want et geuiel also daer mede
dat scoudren, lynden, ende ander har lede
verweerden, ende verherden als een houd
verrotten, ende hadden leet menechvout
so dat si daer af leet wee so groet
dat si nyen conste ge eten har broet
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: ge eten
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

27 SK r1154
di yman leuende conste ocht wist
gebroecsam musike had hi gemene
ende tone, met andren sangen allene.
maer van der melodyen de woerde
di men daer metten sanghe hoerde
ocht nochtan woerde mochten heten
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: conste (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: yman = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

23 SK r676
geestelec manne ende vrouwen die dat
ontsagen, dat des mynschen sin
nyen conste begripen meer noch min
dat grote wonder dat si wrachte
want et ginc bouen sminschen gedachte
ende bouen sminschen sin the male
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: begripen
3. Voice: actief
4. Ond: des mynschen sin = 3sg – inan/hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

28 SK r1160
dien const nyman nyet wel geweten
noch verstaen in sinen moet
maer concordancien haddense goet.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: geweten
3. Voice: actief
4. Ond.: nyman = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

24 SK r895
want si toende so groten rouwe
dat nyman so hert en was man noch urouwe
Die sonder groet iammeren consten gedraghen
Dat iammer dat si aen haer saghen ..
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: gedraghen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

29 SK r1168
Binnen dien dat si sus sanc
ende men daer hoerde dat suete geclanc
en ginc noch stimme noch adomtocht
vte haren nese dat ymanne docht
noch oec met vte haren monde
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dat yman aen haer vernemen conde
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vernemen
3. Voice: actief
4. Ond.: yman = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

so richt hi hem oppe, jnde selue stonde
met al der cracht dat hi gheconde
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: oprichten
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

30 SK r1221
ende di v van
hem woud keren, gien constes gelaten
gien moesten minnen sere vtermaten
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gelaten
3. Voice: actief
4. Ond.: gi = 2sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

35 SK r1690
dat haer doen god verstaen liet meer
dan hi te uoren gedaen had eer
van der werelt state ende van
hare scalcheit, die nyman vergrunden en can
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: vergrunden
3. Voice: actief
4. Ond.: nyman = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

31 SK r1275
Di sanc hi was so wonderleke
te horene, ende soe sunderleke
dat heme niet en conste geliken
[e]n geen jnstument van eenger musiken
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: geliken
3. Voice: actief
4. Ond.: me = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

36 Alexiuslegende r1
NO ic ne can dichten no ic ne can laten
Jc ne can mi beide[n]s hoghe maten
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: dichten
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

32 SK r1290
men consten verstaen noch meer noch min
dat was de sanc die men van hare
te uoren hoerde suet ende clare
die tuschen borst ende strote gaf
so sunderlinghen luet, dat nyman daer af
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: verstaen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

37 Alexius r1
NO ic ne can dichten no ic ne can laten
Jc ne can mi beide[n]s hoghe maten
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: laten
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
38 Alexius r2
NO ic ne can dichten no ic ne can laten
Jc ne can mi beide[n]s hoghe maten
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: maten (‘zich weerhouden van’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

33 SK r1295
en geen gelikenesse vinden en conde
di hem so wel op sanc verstonde.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: vinden
3. Voice: actief
4. Ond.: nyman = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

39 Sente Lutgart (Lut) r44
Die consten wel met selken spele
Die riese lokken ende tenen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lokken (ende tenen)

34 SK r1442
als allet folc was vt ghegaen

126

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voice: actief
Ond.: die (minstrelen) = 3pl – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

3.
4.
5.
6.
7.
8.

40 Lut r108
Mar bi din esel die nit el
En can gedoen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gedoen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Voice: actief
Ond.: ic = 1sg – hum – pos
Type SvZ: positie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: conjunctief
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

45 Lut r395
Al clagende hebdi dis uerlijt
Dat gi uerladen binnen sijt
Van groten sorgen die v deren
Ende v dat herte so uerueren
Dat gi ne cont gehermen nit
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: gehermen (‘rust vinden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: gi = 2 sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: pres
Tijdsreferentie SvZ: heden

41 Lut r165
En can hi dis gedoen nit wel
So radic hem dat hi it el
Ga suken dat hi moge lesen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gedoen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

46 Lut r429
Want het wel staende nit ne ware
Dat eene abdesse maget fijn
Jn desen lande soude sijn
Of hir of elre die ne conde
Berechten nit met haren monde
Din closter din si soude rekken
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: berechten (‘onderrichten’)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

42 Lut r256
So wanneer dat si iet uerstuende
Dis walsches. och gespreken conde
Dat mense abdesse maken soude
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gespreken
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

47 Lut r457
Mar wildi dat ic v bediede
Groet wonder datter na geschide
Jc saelt v seggen of ic can
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: seggen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

43 Lut r308
ine can Mi seluen wel getrosten nit
Op dat die dinc also geschit
Alsic uersta.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: getrosten
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

48 Lut r481
Mar alse men daer binnen sach
Dat si ne conde nit ontfaen
Jnt herte binnen noch uerstaen
Dis walsches. noch gespreken oc
1.
2.
3.
4.
5.
6.

44 Lut r316
Wat holpe dan dat ic te milen
Om dat gemac uan mire silen
Gelaten hadde. ende elre uonde
Dat selue. dis ic nit ne conde
Gedragen sonder schade groet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gedragen

7.
8.
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Modal.type: dyn-inh-ment
Hoofdww.: ontfaen
Voice: actief
Ond.: si = 3sg – hum – rec
Type SvZ: proces
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

49 Lut r755
Ende hi wel conste in din sermone
De kracht uan din scrifturen tonen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: tonen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voice: actief
Ond.: ic = 1sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

54 Lut r1270
Mar doe die magt van hogen prise
Geweset hadde in derre wise
Jn groten vreesen lange stonde
Ende in har seluen nit ne conde
Geuinden it dat haren moede
Of cleene of groet in staden stoede
Began si suken enen raet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gevinden
3. Voice: actief
4. Ond.: die magt van hogen prise = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

50 Lut r766
Op enen tijt so was geuaren
Met droeuer herten achterwaren
Die here; alse op gerechte trowe
Ene utuercorne schone urowe
Die hem met menscheliker minnen
Teuoren so plach aue winnen
Sijn herte sere ende utermaten
Dat hijs en conde nit gelaten
Hine es geuaren dar si lach
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: gelaten
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

55 Lut r1324
Dat si hen laten so uertregen
Dat si ne conen nit uolplegen
Der godes minnen daer si in
So wel hen proeueden int begin
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: volplegen (‘tot aan het einde toeleggen op’)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

51 Lut r770
Want hijs onsseggen nit ne conde
Der cranker minnen die hem dede
Dis plegen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: onsseggen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

56 Lut r1372
Nimen in dese werelt wijt
En can uolleuen sinen tijt
1. Modal.type:: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: volleven
3. Voice: actief
4. Ond.: nimen = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

52 Lut r1080
Ho menech werf si wee gebeet
Met langen beden die si dede
Ende oc met disciplinen mede
Die migel waren ende suar
En canic v nit ouer waer
Geseggen wel want vele was
Der beden die sire ouer las
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: geseggen
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

57 Lut r1402
Mar sidermeer dat mine wart
Nit wale en connen v lutgart
Gegeuen sekerheiden gnoch
Noch trostes oc na v geuoch
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gegeven
3. Voice: actief
4. Ond.: mine wart = 3pl – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

53 Lut r1151
Vwe minne die mi so vercrachtt
Dat ic en can onsseggen nit
Dis gi mi biddet. si mi rit
Dat ic hir neder quame nv
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: onsseggen

58 Lut r1409
So segget mi wat ende hoe
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Gi selue willet dat ic doe
Warbi gi moget sijn uerwert
Van dire onrasten die v dert
Jc saelt uolbrengen canic dan
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: volbrengen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

63 Lut r1544
Voert ane meer. want hem also
Becomt algader dis gi pleget
Alse v teuoren was geseget
Van sinen bode. alsi dat sake
Dat v teuollen sine sprake
En conde wel getrosten nit
Mar dis hi v bedroeuet lit
Ende ongetrostet ende onblide
Dor al dat hi v dis uerlijde
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: getrosten
3. Voice: actief
4. Ond.: sine sprake = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

59 Lut r1410
Ochtic v seluen wale en can
Terasten dan gebrengen nit
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: gebrengen
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

64 Lut r1613
Ende oc die maget dat bekinde
Dat si ter eweliker joijen
Dar dikke har herte af plach veruroijen
Jn goeden hope; nit ne conde
Volcomen euenlange stonde
Dat si met tesen liue suare
Alteenen dos uerladen ware
Began si pensen harde lise
Jn welkerhande slachte wise
Si dis tebouen comen mochte
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: volcomen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

60 Lut r1434
Wat holpet dat gi dis gewoeget
Marien die har herte voeget
So simpellic an onsen here
Dat men ne can no min no mere
Vergronden noch genemen ware
Hoet tuschen hem staet ende hare
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: vergronden
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

65 Lut r1692
Lutgarden haren gheest ontfurt
So lise dat si selue aldoe
En conde nit geweten hoe
Si wart uerheuen sonder hant
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: geweten (‘te weten komen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

61 Lut r1446
mar enen uroeden man
Die wel testaden spreken can
Ende oc uan heimeliken dingen
Sijn seggen wel te pointe bringen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: spreken
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

66 Lut r1856
En conde si dat uolle aflaet
Vercrigen nit noch dat pardon
Dat hi plach andren lieden doen
Jn sinen liue wilen eere
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: vercrigen
3. Voice: actief
4. Ond.: si (ziel v.e. zondige paus) = 3sg – hum – rec
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum

62 Lut r1472
Mar nit ne wisten sinen name
Die nonnen die daer waren binnen
Want nit ne consten si bekinnen
Noch wie hi was. noch uan wat lande
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: bekinnen (‘te weten komen, herkennen, …’)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
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Tijdsreferentie SvZ: verleden

Tijdsreferentie SvZ: verleden

67 Lut r2235
Mar wildi dat ic v bediede
Noch uoert hoe sider dat geschide
Jc saelt v seggen of oc can
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: seggen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

72 Lut r2525
Bat dan lutgart die dat bedit
Van din latine en conde nit
Verstaen. al conde si dat lesen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lesen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

68 Lut r2386
Es worden uan der spraken sijn
Dat nit ne conde har herte fijn
Gedragen dat si daer uernam
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: gedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: har herte fijn = 3sg – inan/hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

73 Brabantse Nibelungen r25
de bere waes onbehoedt
[hine] conste niet geloepen. hi vinkene metter hant
[sonde]r enege wonde. hine wel vaste bant
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: geloepen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

69 Lut r2462
Want sine conde nit gecomen
So saen van also uerren lande
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gecomen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

74 Brabantse Nibelungen r27
[alsoe] dat hine conste. comen ter gere were
[doe s]at hi op siin ors saen. ende leide voer hem dien bere
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: comen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

70 Lut r2498
Dat sijs al tongemake bleef
Ende oc wel groten rowe dreef
Daer aue sent wellange stonde
Want sijs uergeten nit ne conde;
Mar ihesus xpristus got die
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: vergeten
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

75 Brabantse Nibelungen r69
die liede ende die honde. maecten geruchte groet/die bere vloe
wel sere. wat hi geloepen can/doe seide daer wel menech. het
ware een crachtech m[an]
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: geloepen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
76 Brabantse Nibelungen r115
nv getroest v seluen. edel urouwe fijn
wi willen v sijn gehelpech. die wile dat wi leuen
here en conste niemen. troest genoech gegeuen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: (troost) gegeven
3. Voice: actief
4. Ond.: niemen = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: generisch

71 Lut r2524
Bat dan lutgart die dat bedit
Van din latine en conde nit
Verstaen. al conde si dat lesen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: verstaen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: Bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
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77 Der Naturen Blume (NB) r657
nu hort na dat ict can gheleesten
den boec vanden gaenden beesten
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: gheleesten (‘tot stand brengen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

82 NB r912
hijs luxurieus hute vercoren
starker bachten danne voeren
ombedecter van manieren
dan enech vanden andren dieren
dar hi sinen wech sal striken
dar ne can hi niemens wiken
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: wiken (‘opzij gaan voor’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

78 NB r809
dies heuet hi met sinne vonden
jn orloghen tallen stonden
dat hi hem dartoe wapinen can
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: wapenen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

83 NB r1065
anders es dat dier so snel
dat ment yuanghen niet ne can el
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: yvanghen (‘vangen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

79 NB r893
Asinus dats des esels name
.i. lelic dier ende ombequame.
met .i. groten houede met oren lanc
ende sere traghe an sinen ganc
ende dat niet can werden vet
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: werden
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – anim – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

84 NB r1078
so es te diere uele sijn vel
om die ynoechte uan den oghen
die hem niet ne connen ydoghen
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: doghen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – inan – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

80 NB r899
die esel hi ne can niet vechten
ende hi ghedoghet oec van knechten
sware steken ende slaghe
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: vechten
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

85 NB r1079:
no die men sat ne can ymaken
om te siene niewe saken
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: maken
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
86 NB r1134
si ebben up hem thanden
die clergie met haren tanden
die dorbiten wijf ende man
diemen uerwinnen niet ne can
ende knielende ontfaet hi dan
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: verwinnen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens

81 NB r903
ende wilmen oec hem doen draghen
meer dan hi gheleesten can
hine striter niet ieghen nochtan
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gheleesten (‘presteren’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
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Tijdsreferentie SvZ: generisch
92 NB r1940
nauwe rieket ende es snel.
ende can sijn leuen hoeden wel
sine horne sijn .ij. uoete lanc
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: hoeden
3. Voice: actief
4. Ond.: het (het dier) = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

87 NB r1226
ende knielende ontfaet hi dan
den last dien hi ghedraghen can
aldus soutu ontfaen sondare
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ghedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

93 NB r2064
ende men leest in houden bouken
dat mense dus can uanghen ende soeken
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: vanghen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

88 NB r1512
alle die scortse eti dan
die sijn poet beluken can
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: beluken (‘omvatten, vasthouden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: sijn poet = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

94 NB r2512
Furunculus es dat furet
ende sijn na oeghelen wel na yset
meere dan de wesel .i. deel
ghemaket naer fissou gheel
stouter ende wreet nochtan
dan sine macht wlleesten can
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: volleesten
(‘volbrengen, in het leven roepen, opbrengen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: sine macht = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

89 NB r1567
so dathet der mede velt
langhe bome met sire gewelt
want het can wel zaghen der mede
vp die eufrate es sine
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: zaghen
3. Voice: actief
4. Ond.: het (het dier) = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
90 NB r1602
hare weide es te dale wart
ende in berghen ende in haghen
al daer soese can beiaghen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: beiaghen
3. Voice: actief
4. Ond.: se = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

95 NB r2593
mar doetem hiemene enich leet
dat ne cant niet lichte uerdraghen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: verdragen
3. Voice: actief
4. Ond.: het (het dier) = 3sg – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: Hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

91 NB r1696
oft jaghers sien dat soe siet an
dit doet nature diet al can
Cacus es i dier .i.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: nature = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

96 NB r2665
nochtan vliet vtermaten
war soet mach wijf ende man
dar ment niet ysien can
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ysien (hier ‘opmerken’)
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
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Tijdsreferentie SvZ: generisch

7.
8.

97 NB r4000
sijn uel es al bloet roet
ende scinet vor die so clar
men caent gheprisen niet vor waer
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: gheprisen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

102 NB r4489
herte heuere wilde stiere
vaet hi dat es sine maniere
die stiere can hi wel bescriden
ende gaet hem upten rugghe riden
ende werptene metten ornen neder
ende bitene doot her hi rust weder
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bescriden (‘aanvallen’ of ‘bestijgen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

98 NB r4036
tes somers caent hem so begomen
dat heuet te winter spise
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: hem begomen (‘zich (van voedsel) voorzien’)
3. Voice: actief
4. Ond.: t (dat diertje) = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

103 NB r4582
alsem gaet de onger an
can hi hem doot maken dan
ende steket sine tonghe uten monde
so wanen uogle dar ter stonde
dattet ene croenge si
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: hem doot maken (‘doen alsof hij dood is’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

99 NB r4082
als men dat jacht latso dat lieue
neder vallen onder die dieue
ende moet tletste bouden dan
want soes ghelosen niet ne can
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ghelosen (‘loslaten, prijsgeven’)
3. Voice: actief
4. Ond.: soe (‘zij’) = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

104 NB r4670
dar mede honet hi liede te waren
die wanen dat hi si .i. man.
dat ende menech quaet hi can
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

100 NB r4310
si hebben horne seere langhe
die hem neuen der lier wanghe
toter herden neder slaen
dus ne connen si niet ontfaen
hare spise alse dandre beesten eten
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ontfaen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – anim – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

105 NB r4798
ende wie so dan die sonne beseft
die dan ebben so starke oghen
dat si die sonne conen ghedoghen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ghedogen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

101 NB r4452
alse .i. sticke ulesch oec mede
sijnsi ghescepen sonder lede
sonder clawe so nesser an
let datmen bekennen can
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bekennen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling

106 NB r4882
tusscen den hert ende den haren
so es .i. strijd tallen tiden
daren can metten uloghele striden
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: striden
3. Voice: actief
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5.
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8.

Ond.: daren (‘de arend’) = 3sg – anim – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Alse cuart dit uernam
kerde hi hem ombe ende wande vlien
mar dat neconste hem nit gescien.
want .Reinart. hadde hem ondergaen.
Die porte ende grepene san
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: gescien
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – other – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

107 NB r5035
ysodorus seghet dat gheen dier can
so nouwe yrieken den man
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: rieken
3. Voice: actief
4. Ond.: geen dier = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

112 Sente Servaes r654
Ende he predeken solde.
wat so he spreken wolde.
Dat sande heme got temunde.
denegeine sprake ne kunde.
Mer grix eine.
ander sprake negeine.
Nekunde he gespreken
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: kunde (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: de (relatief ‘die’) = 3sg – hum – zero – relatiefpron
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

108 NB r5140
dar aristotiles of secht
dat hi up berghe broedens plegt
so oghe dat altoes gheen man
sine neste uinden can
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vinden
3. Voice: actief
4. Ond.: gheen man = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

113 Sente Servaes r657
Ende he predeken solde.
wat so he spreken wolde.
Dat sande heme got temunde.
denegeine sprake ne kunde.
Mer grix eine.
ander sprake negeine.
Nekunde he gespreken
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gespreken
3. Voice: actief
4. Ond.: he (hij) = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

109 NB r5155
ACantis als plinius seghet
es .i. uoghel die des pleghet
dat hi sine spise neemt int gras
des ati die parde omme das
ende alsi siet dat them wart
al etende comt i pard
so ulieti ende wrect hem dan
met sulken dinghen als hi can
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: wreken
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

114 Corpus Gysseling, Ambtelijke teksten (CG1) 1787 p2653
r17
Tvierde point es, dat hie onse porters meer dan enen jof twe de
port verboden heeft ende der wt sonder wet ende sonder
vonnesse ghehouden heeft ende noch hout jeghen de wet ende
wiese niet weder jn connen ghecrighen
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ghecrigen
3. Voice: actief
4. Ond.: wie = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

110 Reinaert E r2680
Doe ysengrim indiuels name.
Jn die ordene ginc hir teuoren
Ende hi te moneke wart bescoren.
Doe ne constem nit dire prouende genogen.
Dar ses moneke hen met bedrogen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: genogen (‘tevreden zijn met’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

115
CG1 0678 p1130 r4
Jc Symon bailliu van Brugghe vorseit, al waest mi suaer te
doene; loed mi metten sticken vorseit, ende namse vp mi, ende
besochtse ende ondervantse, soe ic best ende nerensteleecst
conste ende mochte.

111 Reinaert E r3083
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8.

Modal.type: dyn-inh-ment/fys
Hoofdww.: besoeken en ondervinden
Voice: actief
Ond.: ic = 1sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

Tijdsreferentie SvZ: generisch
120
CG1 1340 p2072 r28
dits te verstane diet ghedaen wille hebben ende diet selue doen
wille dat hiet doe of hiet can.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

116 CG1 1067 p1657 40
War oec dat sake dat wi verroekeloesden ofte ouer een niet ne
consten ghedraghen dese vorseide ghifte te gheuene binnen
onser thuier liue Soe wil wi ende ordineren thonsen hutersten
wille datse gheue der philips vten dale
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen ghedragen (‘overeen komen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen : preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

121 CG1 0003 p25 r33
Degone diet cunnen moten seggen elkes dachs tue waruen credo
ende ene waruen magnificat. ende ene waruen nunc dimittis.
1. Modal.type: geen – ‘kennen’ // dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: cunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

117 CG1 1227 p1875 r1
& ware dat sake dat scepenen warlike verstaen
consten dat deiken & vinders van desen voerzeiden boeten
hiemene iet verlieten iof verdroeghen die coeren tesoekene
elkerlijc soude verbueren .l. lb ende daennof soude ebben die
here vanden lande dene helt ende die stede dander helt sonder
verlaet
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: verstaen (‘vernemen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: scepenen = 3pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

122 CG1 0003 p25 r37
Alsere en broder stereuet of ene suster so mot elc segen ouer
den gonen vif honderd pater noster. ende also mene aue maria.
ende requiem eternam diet cunnen. of die willen ende diet
cunnen mogen seggen ouer de uif honderd pater noster; honderd
ende uiftech miserere mei deus met requiem eternam.
1. Modal.type: geen – ‘kennen’ // dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: cunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

118 CG1 1227 p1875 r17
ende voerd si dat sake dat deiken & vinders verstaen consten dat
hiemene ghegoedt ware een hers te houdene also alst voerzeid es
die hier niet ghenoemt sijn dat sie se te voren bringhen bi haren
ede
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: verstaen (‘weten, bepalen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: deiken en vinders = 3pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

123 CG1 0003 p25 r37
Alsere en broder stereuet of ene suster so mot elc segen ouer
den gonen vif honderd pater noster. ende also mene aue maria.
ende requiem eternam diet cunnen. of die willen ende diet
cunnen mogen seggen ouer de uif honderd pater noster; honderd
ende uiftech miserere mei deus met requiem eternam.
1. Modal.type: geen – ‘kennen’ // dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: cunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

119 CG1 2340 p2060 r38
het ne gheorlouet ghenen leerknape die vte sinen leerstalle
gaet ende meester iof knape wille worden hiene moet betoghen
mette meester daer hie heuet gheleerd ende met enen knape vte
den huus dat hi sulc werc man es, dat hie .i. goet wel berecken
can ende
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: berecken
3. Voice: actief
4. Ond.: hie = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens

124 CG1 0003 p26 r14
di willen ende diet cunnen sullen aldus beginnen hare mattinen;
domine labia mea. dat uers ute. ende deus in adiutorium.
1. Modal.type: geen – ‘kennen’ // dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: cunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
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Tijdsreferentie SvZ: heden

2.
3.
4.
5.
6.

125 CG1 0182 p304 r30
ende seide, dat hi ende sijn wijf tire wilen dat si leuede, ende de
stoul gheheel was, hadden tegader ghemaect commer, ende
scout, die alsoe groet ware, dat hise niet verghelden en coenste,
noch en mouchte,
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: verghelden
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

7.
8.

Hoofdww.: verclaren
Voice: actief
Ond.: wi = 1pl – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

130 CG1 0195 p340 r5
Ende elke partie sal eenen kiesen. Ende en conen die twee
ouer een niet ghedraghen.; soe selen si kiesen den derden.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen gedragen (‘overeenkomen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: die twee = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

126 CG1 0014 p66 r1
wart dat enech vanden bruederen hadde yserne instrumente.
Ende dat hi van armoeden ende breken. niet ghewerken en
conste, dat hem die dekene ende die ghesworne van den
dinghen die der bruederscap toe behoren. leenen souden.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ghewerken
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

131 CG1 0195 p340 r6
Ende en conen si ouer een niet ghedraghen. van den derden te
kiesene; soe sal min here van louene enen derden man daer towe
setten. die beiden den partien orboreleke si. […]Ende
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen gedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

127 CG1 0013 p62 r2
Vort wat dat enen bruedere die en gheen struere van sinen
goede gheweest en hadde so commerlec stonde dat hi van
commere siin ambacht niet ghedoen en conste soe soudemen
hem lenen op goede pande hochte op goede borghen een deel
van der gulden goede hem met teghenerne na der gulden
vermoghen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ghedoen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

132 CG1 1226 p1871 r3
Ende dan sal hi sueeren. tuee Eede. dat hi en ghene hulpe en can
vercrighen heme mede tonsculdeghene
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: vercrighen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

128 CG1 0013 p62 r14
Vort wie van den armen bruederen hochte siin wijf van
outheiden van ziecheiden hochte van crancheiden hem seluen
ontdraghen en conste dien selen dedekene ende de ghesuorne
sine noetdorfte geuen van der bruederscape goede arghelist,
toter wilen dat die beteringhe waer voldaen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ontdragen (‘in z’n levensonderhoud voorzien’)
3. Voice: actief
4. Ond.: wie van den … = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: generisch

133 CG1 1226 p1872 r17
Ende Oec wille wi; wie andren beclagt; ogte anesprect
jn regte. van wat saken hine ane sprect; ende sire claghen niet
volcomen en can; met waerheiden. dat hiis es jn allen dien
seluen pointe; dat deghene soude hebben gheweest; ogte hi sire
claghen bouen ware bleuen.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: volcomen (‘staven’)
3. Voice: actief
4. Ond.: wie anderen… = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: medeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

129 CG1 0864 p1390 r9
ware oec dat sake dat wi die tienden verclaren niet en
consten, Soe geloue wi her rase ende onse na comelinghe. haren
gerarde van wesemale ende sinen na comelinghen, te gheuene
jaerlijx, van onsen renten te sinen naesten .xviij. lb .viij. s. ende
.ix. d.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys

134 CG1 1226 p1872 r32
Ende wanneer onse liede ghetonen connen; dat hen onse rigtere
breken thregt; ogte niet en doen; dat wi hen ghegheuen hebben.
soe selen si af siin. Ende nimbermeer rigtere werden. daer na
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ghetonen
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Voice: actief
Ond.: onse liede = 3pl – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

allen tuist die tusschen ons beden gheuallen mach vereffenen
zullen ende neder licghen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen ghedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

135 CG1 1226 p1872 r42
Ende wanneer onse liede ons wetteleec ghetonen connen; dat
onse meyere. ogte vorstre. jet jeghen dese vorghesegde pointe
doen; soe selen si aue siin; Ende nimmermeer. nog meyer. nog
vorstre werden; ¶ [66] Ende
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ghetonen
3. Voice: actief
4. Ond.: onse liede = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: Generisch

140 CG1 1632 p2439 r19
Ende connens die voerghenoemde vire, niet ouer een
ghedraghen van der stede, zoe zulle wi met onsen neue den.
Graue van hollant hem ene stede wisen, ende daer inne zullen zij
varen licghen alst voerscreuen es.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: over een ghedraghen
3. Voice: actief
4. Ond.: ag = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

136 CG1 1081 p1673 r43
So wie dat wille mach hem onderwinden makelare te wesene die
poerter es. Si dat sake dat hi berechten kan den ghenen die in
coept. ende die vercoept
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: berechten
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

141 CG1 1632 p2440 r25
des got verbieden moete, ende wi des bi ons seluen niet ou[er
ee]n [en] [consten ghe]draghen soe sulle wi kiesen hem tueen
ute sinen rade, ende hi hem tueen ute onsen rade bi [wien] [dat
men] allen tuist die tuschen .ons tueen gheuallen mach
vereffenen sullen ende nederlegghen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen ghedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

137 CG1 1631 p2437 r
Ende.. wi des, bi ons seluen niet ouer een consten ghedraghen,
soe sulle wi kiesen hem tueen. wt sinen rade, Ende hi hem Tueen
wt onsen.. r
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen ghedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

142 CG1 1632 p2440 r34
ende daer ute en sullen si niet sceeden noch varen tot d[er]
w[ilen dat] [si desen tui]st tuschen ons beeden gheent hebben,
ende en connens die voerghenoemde viere niet ouer e[en
ghedraghen] van der stede soe sulle [wi] met onsen neue den
Graue van hollant hem eene stede wisen,
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen ghedragen
3. Voice: actief
4. Ond.: die ... viere = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

138 CG1 1631 p2437 r21
Ende connens die voerghenoemde viere, niet ouereen
ghedraghen, van der stede, soe sulle wi, met onsen. Neue den.
Bisscop van vtrecht, hem ene stede wisen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overeen ghedraghen
3. Voice: actief
4. Ond.: die ... viere = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

143 CG1 1632 p2433 r12
ende connen wijt gheuinden dat het toten ghoede van aemstele
behoert, zoe zulle wijt behouden metten andren ghoede van
aemstele,. Ende
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ghevinden
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens

139 CG1 1632 p2439 r11
Ende waer dat zake dat enich tuist gheuiele tusschen onsen neue
Janne Graue van hollant van zelant ende here van vrieslant,
ende ons, des god verbieden moete. ende wi des bi ons zeluen
niet ouer een consten ghedraghen, zoe zulle wi kiesen hem tueen
vt zinen rade, ende hi hem tueen vt onsen rade, bi wien datmen
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Tijdsreferentie SvZ: toekomst

1.
2.
3.
4.
5.
6.

144 CG11490 p2267 r30
zoeterwoude, knapen, saluet met bekennissen der wareid, Wij
doen v te wetene, dat wi bi ghesuoerne ede ende bi onser zielen
ghevonden hebben, biden outsten ende biden vroetsten die wi
ghevinden conden Ende bi horen ede, Dat alle dat land dat
tgoedshuus van rensborch heuet licghende in dat ambocht dat
Diederic van alcmade cochte
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ghevinden
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

7.
8.

Modal.type: dyn-inh-ment/fys
Hoofdww.: helpen
Voice: actief
Ond.: si = 3pl – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

149 Enaamse Codex (EC) catone r48
Het woende wilen en rike man
Daer hic af wel spreken can
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: spreken
3. Voice: actief
4. Ond.: hic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

145 CG1 0414 p644 r10
ende vort war dat sake dat man mit tuen hondertich ponden min
onrecht niet volgelden ne mochte so willic dat mant neme an
andersminen gode dat dar ouer ghebreket also verre alse mant
ter warede can geuinden dat icket rechte sculdich ben te gelden.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ghevinden
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

150 EC catone r60
Sone men segt nv dat hic bem
Vroet ende wijs nv merke dan
Jc wildi leeren dat hic can.
1. Modal.type: geen – ‘kennis’
2. Hoofdww.: can (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: hic = 1sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

146 CG1 1367 p2129 r18
ensi dat sake. dat die bisscop metter ghemeenre ecclesie, ende
metten goeden luden vanden lande terechte gheproeven can dat
sine niet ten rechte en hebben ghehat. ende met rechte niet
sculdich en siin te hebben,
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: gheproeven
3. Voice: actief
4. Ond.: die bisscop = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

151 EC catone r128
Ne roeke oec niet wat enech man
Stillekine gherunen can
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gherunen (‘fluisteren’)
3. Voice: actief
4. Ond.: enech man = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

147 CG1
ende phylips van wassenare knape, ende die.. bisscop
tuee man, van zire ziden. haren steuen, den doemdeken van
vtrecht, ende haren Ghysebrecht vten ghoye, den marschalk, van
den Lande van vtrecht, die daer toe ghesuoren hebben, vp den
heylighen, die redene tevoersiene, weder wi tebroken hebben, iof
en hebben, na haren vijf zinnen alsi best connen, ende moeghen,
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: voersine
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

152 EC catone r210
Want gramscep belet den man
Dat hi hem bedinken niet ne can
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: bedinken
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
153 EC catone r214
Bestu siec kies enen man
Die wel van ersatrien can
[H]et staet wel elken ghoeden man
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: connen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – zero

148 CG1 1240 p1900 r39
Waer oec dat zake,dat die borghen niet leesten wouden, zoe
zouden zi helpen den bisscop van vtrecht waer hijs te doene
hadde, ende hijs hem vermaende, iof dede vermanen met zinen
openen brieue, alsi best connen ende moeghen, vp haers zelfs
cost zonder alrehande
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5.
6.
7.
8.

Type SvZ: toestand
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: imperatief
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

8.

Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

159 EC seden r449
Want de ghireghe can versaden niet
Om gheen gheluc dat hem ghesciet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: versaden (‘genoeg krijgen van’)
3. Voice: actief
4. Ond.: de ghireghe = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

154 EC catone r242
[H]et staet wel elken ghoeden man
[D]at hi al soe dat wel doen can
[H]oerdoem es en quaet sede
Ende vrec te sine oec der mede [D]at hi al
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: doen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

160 EC seden r488
Hic prise de conede van den man
Die stout es ende hem wachten can
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: hem wachten (‘zich onthouden, zich beheersen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

155 EC catone r277
Hets menech wijf die meer can
Van ghoeden rade dan sulc man
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: connen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

161 EC seden r491
Dat es een onsalec man
Die niet leeren wille ende niet ne can
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: leeren
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

156 EC catone r352
De ghene die singhen ende lettel spreken
Die conen mengherhande treken
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: conen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum –exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

162 EC heren r23
Dus moeten wi doen dus sullen wi varen
Anders ne connen wi ons niet bewaren
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bewaren (refl) (‘zich beschermen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

157 EC seden r244
Want hi es sekerleke dul die man
Die hem seluen decken niet ne can
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: decken (‘zich verschuilen, stil houden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

163 EC heren r592
Doe vloe hic in egypten sa[en]
Nvne canic v ghehelpen niet
So wat vernoi so v ghesciet
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ghehelpen
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

158 EC seden r262
Want ghichte soe verblent den man
Dat hi recht doen no recht ne can
1. Modal.type: geen – ‘kennen’ // dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: can (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja

164 EC sielen r98
Alemoescenen no bedinghen
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Ne connen hem ghehelpen in die stede
Alwar dat ghode baden
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: ghehelpen
3. Voice: actief
4. Ond.: alemoescenen no bedinghen = 3pl – inan – fo
5. Type SvZ: proc
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Hi wart vervaert ende ondaen
So dat cume conste ghestaen
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ghestaen (‘het uithouden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

165 EC Aeghten r142
Doe ne wilden si langher letten niet
Elc gheredden so hi best can
Ende daden hare wapine an
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: gheredden (‘gereed maken’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

170 EC Egyptiake r283
Want dat soene bi sinen name hiet
Dies ne conste hem verwondren niet
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: verwondren
3. Voice: actief
4. Ond.: dies = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
171 EC Egyptiake r347
Hier bi so esset openbare
Dat de heleghe gheest in v wont
Ende v al leert dat ghi cont
1. Modal.type: geen – ‘kennen’ // dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: cont (hfdww) // leeren (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ghi = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

166 EC Aeghte r157
Die maegt wart bleec ende ongedaen
Want soe ne conste gheweten niet
Tien tiden wat hare was ghesciet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gheweten (‘beseffen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: soe (‘zij’) = 3sg – hum –exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

172 Wrake van Ragisel (Ragisel) r72
mar sider dat ic van v sciet
sone constic verhogen niet
jn en gerewijs jc secgv tui
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: verhogen
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

167 EC Aeghte r474
Wi gheloefden hare ghout ende gimme
Alsoet behort ter coninghinnen
Daer toe seluer ende ghout
Ende cierheit menechfout
Die hic niet can ghenomen wale
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: ghenomen (‘benoemen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

173 Ragisel r80
men salt mi niet gelahtren connen
want gi sijt sekerlike
die beste ridder van al erterike
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: gelahtren (‘tot schande aanrekenen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (I)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

168 EC Egyptiake r177
Dat wilder niemen van den andren weten
Ne waer ghod die ouer al can sien
Ende al weet dat mach ghescien
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: sien
3. Voice: actief
4. Ond.: god = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

174 Ragisel r487
darbi en constem niet beduingen
min her walewain. hine moeste an hare

169 EC Egyptiake r281

140

o

sine minne lecgen.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: beduingen
3. Voice: actief
4. Ond.: min her walewain = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

v ntmaken. inde bedecken mit cragte van worden dat si te verre
gegain heuet.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: untmaken (‘ongedaan maken/onteren/ontsieren’)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

175 Ragisel r758
ay here bi mire langer vart
jne can v wel berihten niet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: berihten
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

180 Moraalboek p405 r40
e

o

181 Moraalboek p413 r37
e

182 Moraalboek p414 r9
Want ic heb v. so dicke gebeden mogt helpen, v side soide mi
e

ouer lang tit open heben gewest sone kan ic nit gewi ten. wat
o

sake | dat kru t
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: geweten
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

o

o

183 Moraalboek p420 r20

o

irst mint, Jnde dat hi so vi le kan dat hijs v r du t lihen.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: kan (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

o

e

e

e

o

Jnde dar v mbe sech ic dat di gi ne wel siit v pt water. dat al
o

e

e

o

o

e

du t mit vorsi nigheide. Jnde di v me hu den kan. van den gi nen
di
1.
2.
3.
4.
5.
6.

e

o

v me deren
Modal.type: dyn-inh-ment/fys
Hoofdww.: huden (‘verbergen’)
Voice: actief
Ond.: die = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

179 Moraalboek p405 r38
Jnde na der dirder naturen. is dat si so verre vort gait mit
o

worden dat di man kint dat sine mint. Regte als di wolf v me
o

o

gestopt Jnde hi siit dat hi mit sinre kragt nit v t getreken en kan.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: getreken (‘trekken’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Jnde di man mag geware wu rden bi den wiue seluer dat sine

e

o

e

178 Nederrijns Moraalboek (Moraalboek) p404 r33
e

e

Jnde als di spegt wi der ku mpt Jnde hi vint tgat van sinen neste

177 Ragisel r894
doe sprac her walewain. sect m[i ...]
condi mi jet beriht[...]
welker dat hi dar cor[...]
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: berihten
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

e

o

harde w nderlik af hu den
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: af houden (‘afblijven, uit de buurt blijven’)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

176 Ragisel r782
sal hi hem onthouden connen
des orlogs dat hi heft begonnen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: hem onthouden
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (I)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

e

o

Jnde van den manne di se waint dat se minne. dar kan si v r

o

184 Moraalboek p355 r4

wrekt mit sinen mu nde van sinen vu te. so kan sit wel
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e

e

3.
4.
5.
6.

o

Al di lude begeren bi naturen te wi tene. Jnde dar v mbe dat
e

e

e

ni man al wi ten en mag. Al is dat sake dat man al dinc we t.
o

e

e

e

so mu t also wesen dat manlik en de l we t Jnde dat dene ni ne
o

e

kan dat dander ku nnen. so. dat mant al we t in sulker maniren.
e

7.
8.

e

dat ni man. al dinc en we t al ene.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: kan (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: dene (de ene) = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

189 Moraalboek p378 r2
o

Urint ic wil v. troisten in vwen v ngeual inde in vwen
pinsinghen. also als ic kan.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: troisten (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

185 Moraalboek p355 r4
e

e

o

Al di lude begeren bi naturen te wi tene. Jnde dar v mbe dat
e

e

e

ni man al wi ten en mag. Al is dat sake dat man al dinc we t.
o

e

e

e

so mu t also wesen dat manlik en de l we t Jnde dat dene ni ne
o

e

kan dat dander ku nnen. so. dat mant al we t in sulker maniren.
e

190 Moraalboek
Engen man en kan sinen torne bedwinchen. en si dat reden dar

e

dat ni man. al dinc en we t al ene.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: kunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: dander (de anderen) = 3pl – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

e

mi de werke
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: bedwinchen
3. Voice: actief
4. Ond.: engen man = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

186 Moraalboek p355 r39
o

e

o

e

191 Moraalboek p378 r9

Dar v mbe wil ic setten en de l gu der worde di ic gehort hebe
e

e

e

e

e

in mani gen steden in gescrigte. Jnde di gi ne ak di ic seluer
inde di hastelik vergait
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gevinden
3. Voice: actief
4. Ond.: ag = 1sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

192 Moraalboek p419 r34
o

187 Moraalboek p357 r39
e

e

e

o

e

e

Dar v mbe segt di wise man. Di gene is wel behi ndig. di
o

o

wi n si spreken sulen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: kiesen
3. Voice: actief
4. Ond.: luttel lude = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

o

vorsiin kan in sir herten wat v me tu ku men mag
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: voorzien
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

193 Moraalboek p420 r6
o

188 Moraalboek p375 r9

Jnde dat si v mb dat draken sin van so birnender naturen, dat

e

o

Mar di gi ne is en gu t vreke di erlike leuen kan mit klenen
o

e

dar v mb sech ic dat luttel lude sin. di ku nnen ki sen, tegens

e

o

o

dat hi nit gedogen en can. dat man v me misdu t.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: gedogen
3. Voice: actief
4. Ond.: hi = 3sg – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

e

e

e

o

gevinden kan v mb dat. dat gedinchenisse is ene lidende sake

e

e

Jnde di gi ne is van so houardi ger maniren.

o

o

Voice: actief
Ond.: die = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

e

o

e

e

o

siit water nit gedogen en ku nnen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gedogen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand

e

gu de. Jnde di erlik dragt sin armu de. Jnde di me r v ntsi t
e

scande dan doit. Want i t is
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: leven
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Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

7.
8.

5.
6.
7.
8.

Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

194 Moraalboek p368 r4
o

e

o

e

199 Tristant r49
mar tristant levede hi.
Di konde mí gelouen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: geloven
3. Voice: actief
4. Ond.: di = 3sg – hum – postioner
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

o

nu en soiden di leuenden tu t den doden ni t ku nnen geraken
e

en deden di graf.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: geraken
3. Voice: actief
4. Ond.: die levenden = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: generisch

200 Tristant r73
dat wold ic sprac di gene
Mar íne kan níet gedien
íne hebbe míne amyen
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: gedien (‘vooruit geraken’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ic = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

195 Moraalboek p368 r28
o

o

e

Jnde in v r richeit sin si vromig inde willig. Jnde als v n i t
o

o

e

misvalt sone ku nnen si v n nit gehelpen. Jnde sulke lude di en
e

e

sin ni ts we rt
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: gehelpen
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
196 Moraalboek 369 r27
e

e

e

dat herte dat getornt is. dat slait inde di ligame di | bi uet. inde
o

e

o

dat ansigt wu rt he t. Jnde su me lude sin so mester van vren
o

herten. dat si dat wel bedechen ku nnen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bedecken (‘geheim houden,verbergen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: si = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
197 Tristant r20
herr vnd ic vare na hiele
Of ic dien iergen vunde
di mí gehelpen kunde
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: gehelpen
3. Voice: actief
4. Ond.: di = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
198 Tristant r36
So hebdi helpe vunden.
swat wi gedienen kunden
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gedienen
3. Voice: actief
4. Ond.: wi = 3pl – hum – ag
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8.

Vroegnieuwnederlands
1 Justus Lipsius, Twee Boecken vande Stantvasticheyt (Stant)
(pagina) 8 – (regel) 6
Want wie isser doch, o Langi (seyde ick tot hem) soo [5]
versteent ende verstaelt van herten, die alle dese quel- [6] linghe
langher soude konnen verdraghen?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: verdraghen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

6 Stant 15-24
Ende dese stercte en is maer ter [23] eender sijden; want dese
opgeblasene ende spijtighe, [24] die en connen niet lichtelijcken
vernedert, maer wel [25] verheven worden, even gelijck een
blase, die met den [26] wint opgeblasen is, niet lichtelijcken
onder en sinckt,
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys // sit
2. Hoofdww.: vernederen (letterlijk)
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: die = 3pl – hum – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

2 Stant 8-24
Jae, ick moet van hier (seyde [23] ick), oft ick moet van deser
werelt. Hoe soude ick toch [24] anders alle dit quaet konnen
ontkomen, dan metter [25] vlucht?
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ontkomen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: Infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

7 Stant 17-1
Want gelijckerwijs de wolle met sommige [30] andere
vochticheden eerst moet bereyt ende toeghe- [31] maeckt
worden, eer sy die laetste ende beste verwe wil [32] vatten, soo
moet, o Lipsi, u herte oock met dese voor- [33] redenen gheleyt
wesen, eer ick dat te deghe met dit
[1] fraey purpure coleur der Stantvasticheyt can gheverwen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gheverwen (‘verven, schilderen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

3 Stant 10-37
datter moghelijck ergens een lantschap sy, dat ons de [35]
vreesen doen verminderen, onse hope bedwinghen, ende [36]
desen quaden etter van alle ghebreken, soo seer in ons [37]
ingekanckert sijnde, suyveren kan.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: suyveren
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

8 Stant 18-22
ende die dese navolght (als den draet van Theseus) en [22] kan
niet dwalen in geene dool-hoven des levens
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: dwalen
3. Voice: actief
4. Ond.: die dese navolght = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

4 Stant 11-32
ghy en sult die met gheen wateren [32] connen af ghewasschen,
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: af ghewasschen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

9 Stant 19-3
daerom sy, veracht ende verworpen sijnde, haer niet [4]
óprechten, noch yet hoochweerdichs oft hemels aen- [5]
schouwen en can
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: oprechten/aenschouwen
3. Voice: actief
4. Ond.: sy (de waen) = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

5 Stant 11-32
ghy en sult die met gheen wateren [32] connen af ghewasschen,
oft met geen aerde connen [33] bedecken.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: bedecken
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja

10 Stant 19-13
Ghelijck als d'ooghe, die door eenen mist oft [12] water siet,
d'oprechte grootte vande dinghen niet wel [13] bekennen oft af
meten en can
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bekennen/af meten
3. Voice: actief
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4.
5.
6.
7.
8.

Ond.: d’ooghe = 3sg – inan/hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

6.
7.
8.

Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

16 Stant 37-17
Ick soude u in dier voegen [15] moghen by brenghen veel oude
gierighe vrouwen ende [16] wrecke grysaerts, uut wiens ooghen
ghy eer duysent [17] tranen soudt connen perssen, dan eenen
penninck uut hun [18] borse.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: perssen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

11 Stant 27-34
want ick sorghe dat ghyse qualijc sout [34] konnen verdouwen
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: verdouwen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: Infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst
12 Stant 30-25
Daerom, o Langi, can ick dese uwe [26] nieuwe ende straffe
wijsheyt noch ghevolghen noch [27] verstaen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: ghevolgen/verstaen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

17 Stant 44-9
Het gene dat nootsakelijck moet geschieden, Soude Godt selfs
dat oock wel connen verbieden?
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: verbieden
3. Voice: actief
4. Ond.: Godt = 3sg – hum (sic) – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: generisch

13 Stant 32-12
Dit sijn [11] voorwaer al ydele woorden ende sonder slot, daer
ghy [12] anders niet en sout connen uut ghetrecken dan een
slecht [13] ende onnut sap der Opinien
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: ghetrecken (‘besluiten’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

18 Stant 47-20
men kan qualijck gelooven vande hondert steden [21] in Creta
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: geloven
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
19 Stant 50-23
oft neemt ghijt wech? Ghy en kondt; ten sy dat ghy
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: wech nemen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

14 Stant 36-16
Want hem betaemt niet beter dan een [15] vasticheydt ende
sterckte des herten; de welcke niet [16] wesen en konnen in dien
hy weerslaghen wort, niet [17] alleen door sijns selfs, maer door
eens anders droef- [18] heydt.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: wesen
3. Voice: actief
4. Ond.: de welcke = 3pl – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

20 Stant 50-31
Want wy [31] en konnen Godt ende dien Eewighen geest anders
niet [32] verstaen oft bedencken, dan datter oock een eewige
[33] Wijsheyt ende Voorsichticheydt in hem sy,
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: verstaen/bedencken
3. Voice: actief
4. Ond.: wij = 1pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja

15 Stant 36-25
can ick dese cranckte des ghemoets [26] wech nemen, gheen
goede luyden sullent qualijck ne- [27] men
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: wech nemen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
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Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

8.

21 Stant 51-37
Alle de welcke [37] ick my laet beduncken te konnen gebrengen
tot desen [38] Vierspronck
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gebrengen
3. Voice: actief
4. Ond.: alle dewelcke (syweghen) = 3pl – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: heden

Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

26 Stant 56-34
De gemeynte sal met [33] de Overheyt onder elckanderen oneens
wesen, niemant [34] konnen gehoorsaemen, niemant konnen
ghebieden. Veel [35] dapper inde kaecken, slap inde saecken;.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: ghebieden
3. Voice: actief
4. Ond.: de gemeynte = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

22 Stant 55-6
Ghy en kont de Nootlijckheyt niet anders ontvlieden, [7] dan
willende t'gene dat sy dwinckt
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: ontvlieden
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

27 Stant 57-8
Maer en laet u selven dat niet terstont [7] duncken, dat u
Vaderlandt inden uutersten noot is. Hoe [8] kondt ghy dat toch
kennen? wat weet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: kennen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

23 Stant 55-8/9
Epictetus, schrift: Ghy sult onwinlijck kon [9] nen sijn, indien
ghy u in gheenen strijdt en begheeft, die [10] in uwer macht niet
en is te winnen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

28 Stant boek II 60-23
hoe bequaemelijcken hier alle dinghen [21] in sijn paykens,
parcxkens ende beddekens ghestelt is: [22] men soude schier
gheen plaveysel beter ende gheschicter [23] konnen ghelegghen
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gheleggen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

24 Stant 56-2
Ist dat alle t'Gemeyn quaedt vande [1] Verordeninghe ende
Besluyt Godts is, dat oock die [2] selve niet verwonnen oft
ontloopen kan wesen, wat [3] hoeven wy meer voor ons
Vaderlandt te sorghen oft [4] te arbeyden?
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: verwonnen/ontlopen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: die selve = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

29 Stant boek II 61-19
Wat [18] soud' ick u nu, vande oude Griecken en Romeynen, [19]
menige doorluchtige mannen konnen voorts brengen, die, [20]
alle ander sorghen nae laetende, hier in alleen besorcht [21]
waren!
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: voorts brengen (‘vertellen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

25 Stant 56-34
De gemeynte sal met [33] de Overheyt onder elckanderen oneens
wesen, niemant [34] konnen gehoorsaemen, niemant konnen
ghebieden. Veel [35] dapper inde kaecken, slap inde saecken;.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: gehoorsaemen
3. Voice: actief
4. Ond.: de gemeynte = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja

30 Stant boek II 62-2
Daer is voorwaer een [1] onbekende ende ongheborene cracht in
ons (waer van ick [2] de bysonderste redene niet wel en soude
konnen ghe- [3] ven), die welcke tot dese onnoosele ende
ombeschaede- [4] lijcke ghenuecht niet alleen ons treckende is
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: gheven
3. Voice: actief
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Ond.: ick = 1sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: infiniet
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

Kercke Gods, ende daer op brenghen sy veel schoone texten uyt
der Schrift, maer sy legghense al nae de letter uyt:
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: segghen
3. Voice: actief
4. Ond.: de ketters = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

31 Marnix van Sint Aldegonde, De Bijenkorf der H. Roomsche
Kerke (Bijen) titel
waer in ghehandelt wort, wat de H. Roomsche Kercke zy: waer
in hare macht ende authoriteyt bestaet, ende hoe verre sy
streckt: ende wordt besloten, dat de Lutherianen ende
Hughenoosen voor gheen gheloovigen connen ghehouden zijn,
maer moeten als Ketters verbannen ende verbrant worden.
1. Modal.type: dyn-ext-ment // deo
2. Hoofdww.: houden voor
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp pos
Ond.: De Lutherianen = 3pl – hum – go
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

36 Bijen p19
Ende daerom slaen sy ons plat af, alles wat wy connen
voortbrengen van de Kercke Godes
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: voortbrengen
3. Voice: actief
4. Ond.: wij = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch
37 Bijen p19
so dat een yeghelijck die daer afwijckt, in de Kercke Gods niet
en can gerekent worden:
1. Modal.type: dyn-ext-ment // deo
2. Hoofdww.: rekenen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: een yeghelijck die ... = 3sg – hum – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

32 Bijen pagina 18
Ghy arme Ketters (seght hy) hoe sout ghy connen gheloovich
wesen, sonder de twaelf articulen des geloofs aen te nemen?
1. Modal.type: dyn-inh-ment // sit
2. Hoofdww.: wesen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2pl – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

38 Bijen p22
Wy ghelooven gewisselijck dat dijne macht seer groot is over
dijne ondersaten: doch wy en connen noch dijne
opgheblasenheyt ende uytnemende hooveerdije ghelijden
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: ghelijden (‘verdragen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: wij = 1pl – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

33 Bijen p18
Ende hoe sout ghy die [connen] aennemen, dewijle ghy de h.
Catholijcxsche Kercke niet en wilt ghelooven?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: aennemen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2pl – hum –exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

39 Bijen p25
Want desen Alnoldus schreef opentlijck: Dat de Satan het
Christen volck hadde vander waerheyt vervoert; dat het geloof
der ghenen die haer doen ter tijdt Kersten liet noemen, was
gheen ander gheloove dan 't selve dat de Duyvels hebben; dat de
Cloostermonicken gene liefde en connen oeffenen ende de leere
Iesu Christi vervalschen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: oeffenen
3. Voice: actief
4. Ond.: de cloostermonicken = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

34 Bijen p18
Want siet, dit neemt hy voor een ghewis ende ongetwijffelt punct
tot sijnen voordeel, als dat niemandt de Catholijcxsche Kercke
ghelooven en can, oft hy moet oock met eenen aennemen, alles
wat de selve Kercke voorhoudt ende ghelooft.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: geloven
3. Voice: actief
4. Ond.: niemandt = 3sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
35 Bijen p18
Want de Ketters connen wel vast segghen, dat sy selve zijn de

40 Bijen p26
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die doch alle ghelijck van de Roomsche Kercke verbannen ende
voor Ketters verwesen, jae, om den hals gebracht zijn gheweest,
daer mense crijghen conde.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: crijghen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

45 Bijen p32
datter gheene rechte noch wesentlijcke Transsubstantiatio ende
veranderinghe des Broodts in het ware lichaem onses Heeren
Iesu Christi conde ghezijn. Dies halven heeft sy verder ghesien
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: ghezijn (‘plaatsvinden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: gheene… = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

41 Bijen p26
ende dat de Paus bevel niemandt en conde verbinden.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: verbinden
3. Voice: actief
4. Ond.: de Paus bevel = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

46 Bijen p33
een yeghelijck die sich niet en conde onthouden, soude sich tot
den houwelijcken staet begheven
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: sich onthouden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – pos – relatiefpronomen
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

42 Bijen p28
Want de h. Roomsche Kercke en heeft noyt willen hare schriften
aennemen, anders dan met dit bespreck ende conditie, dat sy de
selve souden moghen uytlegghen nae haer goetduncken ende
beste gheleghentheyt; ende dat van dese uytlegginghe gheen
appellatie noch betrec en soude vallen: noch daer teghen jae
oock den naem Christi Iesu niets connen ghelden, soo als wy
corts in het naevolghende stuck breeder sullen verclaren.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: ghelden
3. Voice: actief
4. Ond.: den naam JC = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: generisch

47 Bijen p34
de ghene die sich daer in begheven, Gode niet en connen
behaghen, midts daer gheschreven staet: wie nae den vleesche
leeft,
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: behaghen
3. Voice: actief
4. Ond.: deghene die… = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

43 Bijen p30
Waer in bewesen wort, dat de Kercke ende hare macht ende
authoriteyt niet en can besloten worden tusschen de palen der
heyligher Schrift: ende dat de Kercke mach by de Schrift
voeghen, ende daer van afdoen, het ghene dat haer goet duncket
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // sit
2. Hoofdww.: besloten
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: De Kerkce = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

48 Bijen p34
en can Gode niet behaghen.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: behagen
3. Voice: actief
4. Ond.: de ghene die … = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
49 Bijen p35
hadde oock den jonghen weduwen wel scherpelijck bevolen, dat
sy souden eenen man nemen, soo sy sich niet en conden
onthouden.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: sich onthouden
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3pl – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

44 Bijen p30
Schrift (als of de heylighe Roomsche Catholijcksche Kercke niet
voorder en conde lesen, dan als haer in den Bybel voorghespelt
staet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lesen
3. Voice: actief
4. Ond.: de Kercke = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja

50 Bijen p42
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insonderheyt soo sy rijc zijn ende den coster wel betalen connen,
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: betalen
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

55 Bijen p49
Want anders, wat soude men van hare sware ende
verdrietelijcke penitentien vele connen seggen, die sy heden ten
dage noch doen?
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: seggen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

51 Bijen p43
Derhalven, soo moeten voorwaer de Ketters wel blint wesen,
indien sy niet en mercken, dat der heyligher Roomscher Kercken
macht, ghebiedt, ende authoriteyt tusschen de palen der
heyligher Schrift niet en wil noch en can besloten noch omtuynt
worden:
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment // sit
2. Hoofdww.: besloten
3. Voice: passief
4. 1ste argum.: ag
Ond.: Der heyligher RK = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

56 Bijen p51
Want indien Paulus niet en heeft connen lijden, dat in de
ghemeynte der Corinthen, sommighe sich noemden Petri
discipulen, de andere Pauli, de derde Apollos, etc., hoe soude hy
hem dan verschrickt oft ontsettet hebben, daer hy soo menighe
ontallijcke nieuwe ende verscheyden namen, professien,
Religien, Gods-diensten, ende reghelen der perfectien, ghesien
oft ghehoort hadde?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lijden (‘verdragen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: Paulus = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

52 Bijen p44
sy behoefde doe noch alsulcke melck te drincken, en conde noch
de stercke ende grove cost van de heylighe Prelaten ende
Doctooren der Roomscher Kercke niet verdouwen, midts dat
hare maghe noch al te weeck was.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: verdouwen (‘verteren’)
3. Voice: actief
4. Ond.: sy (de kerkgemeenschap) = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

57 Bijen p53
T'is wel waer, dat sy sich met de Schrift somwijlen behelpt: want
soo daer geen Schrift en ware, hoe soude men connen weten
ofter oock een Kercke moeste zijn, oft niet? oft waer aen soude
men de rechte Kercke Gods van des Duyvels Synagoge connen
onderscheyden?
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: weten
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: Heden/generisch

53 Bijen p45
so heeft onse Moeder de h. Catholijcxsche Kercke, wonderbare
ende onuytsprekelijcke nieuwe schatten der wijsheyt ende
wetenschap ghevonden, waer door de menschen souden connen
gheraken tot volcomene gherechticheyt ende tot een Enghels
leven
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: gheraken
3. Voice: actief
4. Ond.: menschen = 3pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

58 Bijen p53
T'is wel waer, dat sy sich met de Schrift somwijlen behelpt: want
soo daer geen Schrift en ware, hoe soude men connen weten
ofter oock een Kercke moeste zijn, oft niet? oft waer aen soude
men de rechte Kercke Gods van des Duyvels Synagoge connen
onderscheyden?
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: onderscheyden
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

54 Bijen p46
so ghy aldaer vinden condt, dat onse Heere of sijne Apostelen
oyt hebben weten te seggen, dat de ghene die in een
Minnebroers cappe sterven, in't Vaghevyer noch in de Helle niet
gaen en sullen:
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: vinden
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
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59 Bijen p53
Want wat meynen wy, dat het woordt Gods uyt sich selven soo
crachtich is, dat het sich soude door werckinghe des heylighen
Gheests connen openbaren, ten ware dat de Roomsche Kercke
haer vonnisse daer over gave? O neen, dat ware een kettersche
ghevoelen
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: zich openbaren
3. Voice: actief
4. Ond.: het = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

64 ZN klucht r130
Nu dan man, ic sal me soon brengen aende dijc,
Dan worden wy weer rijc na tverlies van desen.
BOER:
Tis haest gheseyt, maer t'can qualick wesen;
Het sou met vreesen veel voeten op daerd brengen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: wesen
3. Voice: actief
4. Ond.: het = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
65 ZN klucht r144
Waerdinneken, siet ofter niemant voorby gaet,
+ Daer ons eenich quaet van conde genaken
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: genaken (‘overkomen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: enig kwaad = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

60 Bijen p54
ende aller menschen wijsheyt ende verstandt, hoe groot, hoe
wijs, hoe heylich sy oock connen ghezijn, segghen sy, is enckele
duysternisse daer by
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3pl – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

66 ZN klucht r172
Maer ick hebbe twee asen, twee heeren;
Met eeren is dat al wt ende ghewonnen.
DANDER
Teghen sulcken roem ic niet spelen sou connen;
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: spelen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

61 G.H. van Breughel, Een cluchte van d’een ende d’ander (ZN
klucht) r31
Dan moghen wy weer met rusten poyen,
T'herreberchjen wtroyen, alsomen best can.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: uutroyen (‘plunderen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
62 ZN klucht r93
Wat wildy van my armen duyvel hebben?
Niet een halve webben heb ic in mijnder macht;
Hoe condy dat in u herte bevroyen?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: bevroyen (‘menen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

67 ZN klucht r389
En zyn wy niet daer quyt twintich croonen,
+ Boter en melc, seght stuck vlees seer erch?
Ja en dan noch vier gulden inde herberch;
Hoe soude een mensch dit connen verdraghen?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: verdraghen
3. Voice: actief
4. Ond.: een mensch = 3sg – hum –exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: generisch

63 ZN Klucht r125
Nu wel Cees, stelt u eens te vreden dan,
Altijt niet en can het wesen voor den wint.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: wesen (voor den wint)
3. Voice: actief
4. Ond.: het = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

68 ZN klucht r467
Ouden, couden grysaert, die niet cunt verwermen,
My, die int kermen ben suIck vreuchdich wijff.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: verwermen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
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8.

Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

6.
7.
8.

69 ZN klucht r480
Tsa, tsa, nu can sy my qualic ontwycken,
Het is best, dat ic my stelle aent loopen,
Want den ouden doopen can niet volgen na.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: ontwycken
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

74 ZN treur r52
Als ick mijn duijfken zie zoo beeld mij in mijn zinn',
H/hoe dat haer doffer nu door het geboomt moet swieren:
vermits het dier, H/helaes ! nu niet zal kunnen tieren
hij missende zijn duijf. Jck wensch ; H/heer vader dat
het duijfken wederom zijn dierensleven hadt.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.:tieren (‘zich op z’n gemak voelen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: het dier = 3sg – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

70 ZN klucht r483
Tsa, tsa, nu can sy my qualic ontwycken,
Het is best, dat ic my stelle aent loopen,
Want den ouden doopen can niet volgen na.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: volgen
3. Voice: actief
4. Ond.: den ouden doopen = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

75 ZN treur r92
en uijt een kleene Vonck een groot vier kan ontsteeken.
binnen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ontsteken
3. Voice: actief
4. Ond.: een groot vier = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

71 T. Rodenburg, Aurelia (ZN treur) r15
‘Waer eens verzaeming is lichaemelijck, de reen
Jn menschen en gediert, de neijging soo kan dwingen
dat naesmaeck van 't genot door 's geestens krachten dringen.
na 't weesen van het gun men eens genooten heeft
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: dwingen
3. Voice: actief
4. Ond.: de reen (rede) = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

76 ZN treur r100
6. Wat isser pracht en prael met zotte hovaerdij
waen wijsheijt gantsch beheerscht de Hovelingens zinnen
't goetdunckend' oordel kan de waerheijd overwinnen.
lichtvaerdigheid verblindt zeer licht het lichte hert:
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: overwinnen
3. Voice: actief
4. Ond.: ‘t goetdunckend oordeel = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

72 ZN treur r29
Een moed'ge trotse swaen zijn swaennin zagh bedecken
door eenen ander swaen: en mits dat hij 't bevlecken
van zijn gaijinn' niet kost verhind'ren na zijn will'
hij die boeleerderswaen zo strijdelijck aenvil
Tot dat hij had vernielt de schender V/van zijn tweede
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: verhinderen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

77 ZN treur r119
Het listelijck bedrogh dat wert geoordeelt nu
een geestelijck vernuft, en zo de Hoov'ling u
behendigh loeren kan, om voordeel te betrachten
[120] dat zal de wispeltuur verstandens vruchten achten.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: loeren
3. Voice: actief
4. Ond.: de hoov’ling = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

73 ZN treur r43
Js dit recht-doende dier niet stichtende de Wet
die door den H/hemel is voor reedlijcken gezet *?*
kan een onreed'lijck dier zijn tweedens schen niet lijden
H/hoe zullent lijden wij ?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lijden (‘verdragen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: een onreedlijck dier = 3sg – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand

78 ZN treur r132
O princen ! gij die zijt de Goden vande aerde
de sceptren die gij swaijdt gij niet kunt wesen waerde
Soo gij niet na de waerd uws princelijke staet
de teugel uws gebits door deughde sturen laet.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment // sit
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdww.: wesen
Voice: actief
Ond.: gij = 2sg – hum – zero
Type SvZ: toestand
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

83 ZN treur r330
Koningh
-- Soo zijt gij niet beswaert.
Aurelia.
In't minste niet, want ick kost hun versteur niet keeren.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: keeren
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

79 ZN treur r215
Tot geene van hun beijd': maer staen mij beyde tegen
kan ick verhind'ren dat zij beijde lieven mij ?
en dat zij rasend zijn door dulle raserij?
Ach ! neen, H/helaes ! ach ! neen,
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: verhinderen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

84 ZN treur r343
Heer Vader, u gebodt b'hoort willich te geschieden
H/hoewel dat liefde niet kan lijden het gebieden:
Doch mijn gehoorsaemheit, het weijgren niet toelaet
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lijden
3. Voice: actief
4. Ond.: liefde = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

80 ZN treur r223
En blijven zij standvast in liefd', en 't mijnwaerts neijgen.
Ja yder strijft met ernst, ons maken mij hun eijgen,
Aurelia, en kan hier in niet schuldigh zijn:
want zij bemerckten noit in mij weerliefdens schijn
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: ik (niet genoemd) = 1sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

85 ZN treur r351
Waer zal u Majesteit dees' wijse konnen vinden
‘in dees' verdurven eeuw, die zo wanlaeten is ?
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vinden
3. Voice: actief
4. Ond.: u majesteit = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

81 ZN treur r283
op u ick mij beroep, want gij getuijgen zijt
W/waer dit gevecht uijt\sproot.
Palamed.
-- H/het stuck geen last en lijdt
in u hoogheijts behalff kan geen gevaer hier weesen
Aurelia.
u oordel niet belet mijn duchten, en mijn vreesen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: wesen
3. Voice: actief
4. Ond.: geen gevaar = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

86 ZN treur r423
Vermits dat geen van beijd' de vreese Godes hadt.
‘Die om wraeck van een woordt stelt in gevaer zijn leven
kan die rechtvaerdelijck de bij-naem zijn gegeven
Van Wijse ? Neen ! ach. neen. Want in de plaets van Wijs'
te wesen doen zij van hun zotheijdt recht bewijs.
1. Modal.type: sit // deo
2. Hoofdww.: geven
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: die = 3sg – hum – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

82 ZN treur r313
Aurelia.
-- Gheen ander onderrecht
Jck aen u Majesteijt kan geven van't gevecht
als Palamedes doet.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: geven
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

87 ZN treur r443
Koning.
Jn herderins beroep is best gij eynd u dagen
Aurelia
'k houd die staet voorde heijlst daer 'k God in kan behagen.
Koning.
Aurelia, weet ghij, dat gh' een Princesse zijt?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: behagen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
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5.
6.
7.
8.

Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

92 ZN treur r652
Thales: Merckt het graf van Wijsen Salomon
Waerin men wijsheijdts baeck voor Wijsheijtlievers von,
H/hij wijser was als ghij ; doch alle zijn wijsheijden
H/hem tot de zaligheijt zeer schaerslijck kosten leijden.
Ghij na de kennis soeckt des loopings van de tijdt:
Maer inde graftskomst-loop gij zeer verzuijmigh zijt !
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: leijden
3. Voice: actief
4. Ond.: alle zijn wijsheijden = 3pl – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

88 ZN treur r450
Waerom en mach ick niet met nedricheijt genoegen
al was ick koningin? u Majesteijt gelooft
‘Dat nedricheijt verciert het allerhoogste hooft.
Een Prins en kan zijn K/kroon niet cierlijker vercieren
als die te proncken op met nedrigheits laurieren.
Behaeghlijck voor de mensch, en aengenaem aen Godt.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vercieren
3. Voice: actief
4. Ond.: een prins = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

93 ZN treur r674
Een wijse spreuck gij hebt ons allen willen zennen.
dat door de Wijsheijt Wij ons zelven leeren kennen.
Maer beter voeghden die spreuck in u hertens hol
als die te stellen op de tempel van Appoll'.
Want dese spreuck met u misbruijck niet kan verzellen.
En Chilon noch een spreuck ghij wilden ons voorstellen
Te wenschen niet te veel En zelfs gij wenscht te veel
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: verzellen
3. Voice: actief
4. Ond.: deze spreuk = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

89 ZN treur r551
ghij leijden hun zij u, en gh'lijcklijk tot het ende
op tijts gebaende wegh van aerdens grafs ellende.
Ghij door u H/heerschings macht hun strickte wetten zet
en kost u zelven niet bevrijen van doods wet.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bevrijen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghij = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

94 ZN treur r703
‘Het schijnt ick Ajax zie, en oock Achilles daer
die 's grafts borstweering gantsch neerleggen en aflichten:
Nu Menelaus kunt ghij u Heleen bezichten:
Maer stopt u reuckens tocht voor 's gravens stancx qua lucht
dringd d' oogen vol getraen, en d' aezem vol gezucht
u ziel vervult met rouw, als gij daer zult aenschouwen,
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bezichten
3. Voice: actief
4. Ond.: ghij = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

90 ZN treur r561
ick bid u, ziet, komt ziet dees' tomben aen
ziet Alexanders graft, ziet hoe de blinde waen
en ijdle zinnens grill, door hooge moed gedreven
niet een minuit verlang van't leven en kan geven,
Siet Alexander ! doodt ! die Cijrus volghden na:
mits doodens zeijsen bruijckt met niemant geen gena
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: geven
3. Voice: actief
4. Ond.: de blinde waen = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: imperatief
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

95 ZN treur r714
Dit is H/heleen, wiens schoon geen schilder oijt kost treffen
Noch geen poëet haer lof na waerde kost verheffen,
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: treffen
3. Voice: actief
4. Ond.: geen schilder = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

91 ZN treur r588
Geluckelijck gij zaegt zijn scepters heerscappij,
en 't glorieus geswaij van zijne Monarchij:
Maer macht noch wijsheijt heeft de schicht niet kunnen letten.
Dat op bestemde tijt dees' hooge zonn' zoud zetten ;
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: letten
3. Voice: actief
4. Ond.: macht noch… = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

96 ZN treur r715
Dit is H/heleen, wiens schoon geen schilder oijt kost treffen
Noch geen poëet haer lof na waerde kost verheffen,
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: verheffen
3. Voice: actief
4. Ond.: geen poëet = 3sg – hum – ag
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6.
7.
8.

Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

3.
4.
5.
6.
7.
8.

97 ZN treur r789
Theopheles. u plicht is zoo top hoogh geresen,
Dat alwaert d' H/hemel u een Nectors leven gunt
Gij geen volkomen danck Aurelia geven kunt:
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: geven
3. Voice: actief
4. Ond.: gij = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Voice: actief
Ond.: men = 3sg – hum – zero
Type SvZ: toestand
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

102 LV p4
Dus vindt men onder d' allergeleerdtsten op den gantschen
aardtboodem, die in alle soorten van weetenschappen geoeffent,
ook het stuk der Poëzye grondig verstaande,
echter geen Poëten waaren, noch konden worden, en dat alleen
by mangel van dien Poëetschen geest
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: worden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – exp proc
5. Type SvZ: exp proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

98 ZN treur r812
Doch wat doet liefde niet ! Wat kan de liefd niet doen*?*
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: doen
3. Voice: actief
4. Ond.: de liefde = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

103 LV p4
Zoodaanig was in de voorgaande eeuwe de groote Erasmus, en
in d' onze de geleerde Vossius, die onder andere schriften een
treffelyk Onderwys in 't stuk der Poëzye heeft naagelaaten,
zonder nochtans zich naar zyn eigen lessen, by gebrek van geest
en natuurlyke bequaamheit, te konnen schikken.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: schikken
3. Voice: actief
4. Ond.: Erasmus/Vossius (ellips) = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

99 ZN treur r825
die H/helaes ! mij lange tijt ontoogen
Door banning zijn geweest ; doch dese wreede ban
in't minste onse liefd' uijt ons niet bannen kan.
Het afzijn nimmer kan getrouwe liefd' doen mindren
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: bannen
3. Voice: actief
4. Ond.: dese wrede ban = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

104 LV p4
Maar boven dit alles behoeft die Poëetsche geest, en noodige
geleerdtheit, + ook ruimte van ledigen tydt, en dat men zich in
staat vinde van by zich zelven te kunnen bestaan; op dat men,
zich geheel aan de dichtkunst overgevende, gerust en met lust
deeze oeffening geduurig voortzette
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bestaan
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet
Tijdsreferentie SvZ: generisch

100 ZN treur r826
die H/helaes ! mij lange tijt ontoogen
Door banning zijn geweest ; doch dese wreede ban
in't minste onse liefd' uijt ons niet bannen kan.
Het afzijn nimmer kan getrouwe liefd' doen mindren
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: mindren
3. Voice: actief
4. Ond.: het afzijn (afwezigheid) = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

105 LV p5
De natuur dan baardt den Dichter, de kunst en 't onderwys
voeden hem op, en niemant komt tot volmaaktheit, dan die de
natuur te baat hebbende, ook de natuur, door 't onderwys der
kunst, de handt biedt, en al zyn tydt kan besteeden om zonder
ophouden te vorderen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: besteden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

101 G. Brandt, Het Leven van Joost van den Vondel (LV) p3
Want heel zelden vindt men menschen met bequaamheden
voorzien om groote Poëten te worden: + naardien onder
anderen hier toe ook iet vereischt wordt, dat men van zich zelven
niet kan hebben: naamentlijk een Poëetsche geest, ryk van
aardige invallen, en vaardig om zyn gedachten, op maat en
voeten gezet, gelukkig uit te drukken.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: hebben
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afgemaalt, dat ze hem en zyn onschuldt als met handen meenden
te kunnen tasten.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: tasten
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

106 LV p8
Maar sedert uit den Markgrave verstaande, datze ten vuure was
verweezen, en met zekeren Leeraar zou sterven, vondt hy zich in
d'uiterste verlegenheit, + badt om uitstel, en vraagde, Of men,
een haarer kinderen van een' Priester Katholykelyk laatende
doopen, haar niet zou konnen redden? 't antwoordt was,
Misschien ja. Op
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: redden
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

111 LV p20
Dan 't lot was gewaaght, de steen geworpen, en 't geen niet
alleen geschreven, maar ook door den druk gemeen was
gemaakt, kon niet uitgewischt worden, noch de Dichter zyn werk
loochenen. Hy most dan wachten, wat 'er van quam.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // sit
2. Hoofdww.: uitwischen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: ‘t geen niet… = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

107 LV p12
Hier was wel geest van poëzye, maar 't geen dien geest most
leiden en aanqueeken, ontbrak hem:
kennis van taalen, om d'oude Latynsche en Grieksche Poëten te
leezen, en hoonig uit dien tym te zuigen; en allerlei geleerdtheit,
die deeze kunst, zelf in de schranderste geesten, nooit kon
ontbeeren
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: ontberen
3. Voice: actief
4. Ond.: deze kunst = 3sg – inan – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

112 LV p23
braghten de zaak voor 't volle getal van Scheepenen: daar Burg,
als d' oudtste, verhaalde hoe hun de zaak op des Schouts rol was
voorgekoomen: Dat het Poëten werk was, en dat men het
Treurspel wel een anderen zin kon geven dan veelen deeden.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: geven
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

108 LV p16
Doch deeze taalschikking is sedert merkelyk verbetert, en door
den Drossaardt en Vondel tot genoeghsaame volkoomenheit
gebraght: gelyk men in hunne laatere dichten en schriften kan
bespeuren en waarneemen.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: bespeuren
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

113 LV p25
Hier uit ontstondt een bange droefheit zonder reden, en
mymering, die hem tot alles onbequaam maakte; zoo dat hy een
geruimen tydt geen pen op papier kon zetten; dikwils
wenschende te weeten, hoe een vroolyk mensch te moede was.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: zetten
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

109 LV p18
koos hy d'onderleggende zijde: en het ongelyk, dat men den
Remonstranten, zyns oordeels, deede, ontstak in hem een'
grooten yver om hunne zaak te verdeedigen: zoo dat zyn pen
nergens veerdiger noch gereeder was, dan daar hy hun dienst
kon doen, of meende te doen
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: doen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

114 LV p26
Van daar schreef hy een' brief in 't Italiaansch, die de
Drossaardt Hooft met groote verwonderinge las, en wel vyf of
zesmaal herlas; zeggende Ik kan my niet verzadigen, zulk een
schoon Italiaansch schryft hy. In 't jubeljaar MDCXXV was hy te
Rome.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: zich verzadigen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja

110 LV p20
In 't werk zelf zaagen ze den man, die noch van veelen voor een
Landtverrader, en van anderen voor een Vader des vaderlants
en Martelaar van Staat en Godtsdienst werdt gehouden, met zoo
veel levende verwen, en hooghsels en diepsels van kunst,
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8.

Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

4.
5.
6.

115 LV p29
Dit vaars was zoo boertig en bytend, dat de Professor Vossius,
toen hy 't eerst las, zich niet kon onthouden van lacchen.
Zoodanig was ook zyn dicht op het ontzet
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: onthouden
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

7.
8.

Ond.: de sleve = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

120 Gedenck p10
De Spanjaert achtende de selve wel bequaem/ om daer uyt te
konnen vermeesteren andere Landen ende Rijcken/ doch vondt
synen Koning te seer goet aerdigh ende sachtmoedig/ anders
opgequeeckt ende onderwesen by vrome Princen/ zijn natuere
den wreeden Spanjaerden gansch contrarie synde/ was
derhalven 'tbelet van dat sy haren wille niet conden na haren
wensch volvoeren
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: volvoeren
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

116 LV p30
Kan ook een heerlyk hart zich hooghelyker ophaalen, dan met
het weiden zyner gedachten door een heerschappye, gevoert
over de geenen die met eenen graauw aan Keisers en Koningen
't hart in de schoenen doen zinken?
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: ophaalen
3. Voice: actief
4. Ond.: een heerlijk hart = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

121 Gedenck p12
Haiti had de oudste Spaansche kolonisatie; al van Columbus'
eerste reis af.
dat sy de naecte/ ende ongewapende Inwoonders (die haer met
alle beleeftheden ontmoeteden) lichtelijck hebben konnen onder
haer gebiedt ende geweldt brengen; maer de gierige ende wrede
Spanjaerden en zijn hier mede niet te vreden geweest;
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: brengen
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

117 LV p31
Te eelder is de kunst: en te meer eers heeft hy daar af, die 't
loffelyk uitvoeren kan.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: uitvoeren
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

122 Gedenck p12
daer nae de selve moordadelijck ombrengende door
verscheydene manieren van onmenschelicke tormenten ende
wreetheden. De selve wreede daden ende tirannyen en souden
voor soo warachtig noch niet konnen aengenomen werden/ by
aldien haere eygene schribenten sulcx ons niet nagelaten hadden
in hare boecken te lesen.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: aannemen (‘geloven’)
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp pos
Ond.: de selve … tirannyen = 3pl – hum – go
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

118 A. Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck (Gedenck) p9
die sy (van over lange Jaren/ ende noch ten huydigen dage)
hebben aengerecht ende bethoont/ ende noch zijn plegende/ met
verwoesten/ moorden/ ende schendingen in Koninckrijcken/ vrye
Republycken/ landen/ steden ende plaetsen/ die sy connen met
list oft geweldt verheeren/ tegens alle soorten van menschen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: verheeren (‘overmeesteren’)
3. Voice: actief
4. Ond.: sy = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
119 Gedenck p10
De Spanjaert achtende de selve wel bequaem/ om daer uyt te
konnen vermeesteren andere Landen ende Rijcken/ doch vondt
synen Koning te seer goet aerdigh ende sachtmoedig/ anders
opgequeeckt ende onderwesen by vrome Princen/ zijn natuere
den wreeden Spanjaerden gansch contrarie synde/ was
derhalven 'tbelet van dat sy haren wille niet conden na haren
wensch volvoeren.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: vermeesteren
3. Voice: actief

123 Gedenck p12
Soo wie (beminde leser) hier van lust heeft tot breeder kennis te
komen/ kan lesen de bysondere Historien hier van uyt gegeven/
sal bevinden dat de selve vervatten alsulcke schrickelicke/
onmenschelicke/ ende Barbarische daden/ dat een Christen hert
moet weenen ende schreyen/ ende de hayren te bergen staen/
diet hoort ende leest.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: lesen
3. Voice: actief
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4.
5.
6.
7.
8.

Ond.: wie… = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

3.
4.
5.
6.
7.
8.

124Gedenck p13
want uyt de selve (als meester vande voorneemste plaetsen
zijnde) vercrygt hy groote middelen van gout/ silver/
conchenillen/ indigo/ huyden/ ende ander treffelycke waeren/
door de welcke hy can betalen ende onderhouden veel
Chrygsvolck te water ende te lande/ met vele oorlogschepen tot
syne Vaerden dienstig;
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: betalen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Voice: actief
Ond.: Fransoysen.. = 3pl – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

128 Gedenck p16
Dit wyt streckende Hertogdom is gelegen aende ander syde van
Italien/ beset met een uytnemende sterck Kasteel ende andere
forten/ den Spanjaerden seer dienstig om hun meester te houden
vande doorgangen ende passagien der Veltolinen, soo dat daer
door de Fransoysen/ Venetianen/ Duytschen/ Savoyen ende
Switsers werden van malcanderen ghehouden/ om in tyde des
noots/ geen hulpe van volck elcanderen te connen toesenden.
Daer en tegen can den Spanjaert door desen middel (t'zijner
beliefte) alle de selve Landen op 'tlyf vallen ende bespringhen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vallen/bespringhen
3. Voice: actief
4. Ond.: den Spanjaert = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

125 Gedenck p14
Wanneer inden Jare 1502 den Spaenschen Koning met den
Franschen/ onderlinghe hadden voorgenomen te verdryven den
gecroonden Koning van Napels Frederick, ende zijn lant onder
hen beyden te verdeelen/ achtende haer beyder t'saemen
gevoechde machten soodanigh dat den Napelschen Koning die
niet en soude connen wederstaen: haer voornemen in 'twerck
gestelt synde/ hebben den Fredericum verjaegt/ zijn
Koninckrijck gepart/ ghedeelt/ ende tot haer beyder eyghen
gemaeckt
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: wederstaen
3. Voice: actief
4. Ond.: den Napelschen Koning = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

129 P.C. Hooft, Nederlandsche Historien (Hist) p 375
De verwondering zyner deughd, hadde zy te werken gevonden op
luiden, daar rechte eer, en eedelheit van inborst aan gespeurt
kan worden, waar maghtigh geweest, om hem ten minste 't
leeven te doen schenken. Maar hy was gevallen in handen van
loeren, die hem eerst neuz en ooren
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: speuren
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp ag
Ond.: rechte eer = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
130 Hist p376
Dan de Burghermeester maakte zwaarigheit, met voorwenden,
dat hy van zyn gewisse zoodaane dubbelheit niet verwerven kon;
wel 't oopenbaar keeren en krenken des vyands.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: verwerven (‘bewerkstelligen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

126 Gedenck p15
Aende ander zijde had hy omgecocht den voornaemsten Adel des
Lants/ soo dat eylaes! Don Antonio, met zijne kinderen/
nauwelyckx konden de bloedige handen der Spanjaerden
ontwycken.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ontwijken
3. Voice: actief
4. Ond.: Don… en zijne kinderen = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

131 Hist p376
Maar men had quaalyk voorzien teeghens de nieuwsgierigheit
van zommighe vrouwpersoonen: die als 't er gedyen zoude, zich
niet onthouden konden, van 't hooft ter venster te brengen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: onthouden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum

127 Gedenck p16
Dit wyt streckende Hertogdom is gelegen aende ander syde van
Italien/ beset met een uytnemende sterck Kasteel ende andere
forten/ den Spanjaerden seer dienstig om hun meester te houden
vande doorgangen ende passagien der Veltolinen, soo dat daer
door de Fransoysen/ Venetianen/ Duytschen/ Savoyen ende
Switsers werden van malcanderen ghehouden/ om in tyde des
noots/ geen hulpe van volck elcanderen te connen toesenden.
Daer en tegen can den Spanjaert door desen middel (t'zijner
beliefte) alle de selve Landen op 'tlyf vallen ende bespringhen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: toesenden
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Tijdsreferentie SvZ: verleden

dan te vergaan van gebrek. Mits men hun 't eerste niet toezeggen
kon, verworven zy 't ander; en vertrokken: niet zonder
onbenoeghen der Ooverheit en gemeente.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: toezeggen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

132 Hist p376
een haaperden de valbruggen, door verbaastheit der geenen, die
ze neêrlieten, en maakten eenigh gedruis. Al 't welk de
Spaanschen, die wel drieduizent sterk waaren, deed
achterwaarts denken en deizen; sneller, dan 't grof geschut van
de vesten kon afgaan, om de laatsten t'achterhaalen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: gaan
3. Voice: actief
4. Ond.: grof geschut = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

137 Hist p384
Indien hem 't hoogh bestier waar bevoolen geweest, hy zoud' het
zoo naauw met het punt der eere niet genoomen hebben; maar
liever de gemaghtighden met den Graave te woorde laaten
koomen, dan d'intreê des winters afgewacht, die 't verhindren
van 't ontzet wel grootelyx in twyffel kon stellen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: stellen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

133 Hist p 379
Maar naa de Mooker zeeghe, kreegh de Landtvooghdt eenen
andren inval; zich laatende bedunken, dat de tydt aanwees, hoe
men voortaan 's Koninx achtbaarheit moest doen gelden; dat
ook de bewillighing zyner Majesteit in deezen geen' glimp van
genaade kon hebben, 't en waar zy van de weederhoorighen
eerst aangezocht wierde.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: hebben
3. Voice: actief
4. Ond.: de…majesteit = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

138 Hist p385
die orde van den Prinse hadden, om zich een uur voor dagh, op
de Landtscheiding tussen Zoetermeer en Wilsveen, ter
weederzyden te beschansen. 'T welk ter yl volbraght, en de
scheepen geleit zynde, daar zy yder schans met hun geschut
bestryken konden
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bestrijken
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3pl – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

134 Hist p381
Oft het hem, zoo naa by de vesten, te heet was, oft niet der pyne
waardt zoo gering een' invoer te beletten, oft aan tydtlyk onthiet
en orde gebrak, zoud' ik niet kunnen zeggen.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: zeggen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

139 Hist p386
Maar d'Ammiraal, waanende (gelyk de Prins, door luiden die
zich voor landtkundigh in dien oordt uitgaaven, verstendight
was) nu voort, zonder verlet, tot in de Zoetermeersche meer te
kunnen vaaren, ontmoette den Groenewegh, die noch een' voet
booven waater lagh, en volghends ook opgedolven, en eerst
afgewalt diende.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vaaren
3. Voice: actief
4. Ond.: d’Ammiraal = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

135 Hist p381
En 't wonderde hun hooghlyk, dat zy, als gansch vergeeten, nooit
schryven van de Staaten, hunne bondtgenooten, vernoomen
hadden; daar 't nochtans tot groote verquikking hunner
gemeente dienen kon. Eevenwel eer deeze brief afgink, ontfingen
zy'er van zyne Doorluchtigheit eenen, die den inval en ryzing des
waaters te kennen gaf.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: dienen
3. Voice: actief
4. Ond.: het = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

140 Hist 386
en dat zeekere huisluiden van Zoetermeer, den Heere Pieter
Wasteel, 's Prinsen raadsman, die 't stuk zeer bëyverde,
aandienden, hoe men 't zonder teeghens de brug te hardebollen;
wat laagher tussen Zoetermeer en Benthuizen heen, oover den
Zegwaardtschen wegh, zouw kunnen neemen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: nemen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag

136 Hist p381
Maar de vrybuiters, die der steede dienden, quaamen, den
zeevenentwintighsten, op 't Raadthuis, voedsel eischen, oft
behoorlyk afscheidt, om eenigh heenkoomen te mooghen zoeken:
alzoo zy liever hadden 't lyf teeghens den vyandt te waaghen,
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Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

3.
4.
5.
6.
7.
8.

141 Hist p388
Wel hadden zy de vaarte toegedamt die naa Zoeterwoude liep: 't
welk den toght vertraaghen, maar niet beletten kon.
1. Modal.type: dyn-inh-fys // sit
2. Hoofdww.: beletten
3. Voice: actief
4. Ond.: ‘t welk = 3sg – other – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

Voice: actief
Ond.: hij = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: medededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

146 Hist p393
Want zoo zy (ongereekent de lyftoghtscheepen )
vyventwintighhondert soldaaten en matroozen t'zaamen moghten
uitmaaken, 't was 't al. De vaart ook, hecht toegepaalt, kon niet
geoopent worden, dan met maghtighen arbeidt, en op genaade
van den koeghel.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: openen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de vaart = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

142 Hist p389
Vermeetel is uw snorken van onze gebreklykheit, en ydelen
toeverlaat op ontzet. Ghy scheldt ons voor honden- en
katteneeters; eeven oft 'er eenighe smaadt heften konde op den
geenen, die de meeste smaadigheit, om der eere wille
versmaaden dar.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: heften
3. Voice: actief
4. Ond.: enighe smaadt = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

147 Hist p394
Deeze tyding drukte zyn' Doorluchtigheit met zorghe, dat men
zwaarlyk genoeghzaame bresse zouw kunnen schieten; oft,
immers met zoo weenigh soldaaten, den vyandt in zyn voordeel
niet oovervechten.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: schieten
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hu – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

143 Hist p390
Jaa, tot meermaalen zyn beide, moeder, en kindt in haar armen,
op straat doodt gevonden. Een pondt booters, als men 't
bekoomen kon, gold'er vyftien, een pinte zoetemelx vier, een ey
twee, een wortel eenen stuiver
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bekoomen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

148 Hist p394
De Ammiraalen, niettemin, terwyl zy den geest op allerley
ooverleg gespannen houden, kreeghen een' inval die niet slinx
was: te weeten, oft men, zoo 't stormen niet gelukken wilde, ten
Ooste, buiten musketscheut van Lammen, geen' graft zouw
kunnen trekken, van 't moolenwaater af, tot aan stadt toe:
gemerkt het landt aldaar tot zommighe plaatsen maar effen plas
lagh
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: trekken
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

144 Hist p391
Ook hield hy vyf groote galeyen tot Leyderdorp, op den Ryn; en
rustte noch daagelyx scheepen toe, veel meer dan hy, by gebrek
van bootsvolk, mannen kon.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: mannen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

149 Hist p394
Maar zoo de Staatschen begaan waaren, om eenigh oopen tot
volvoering des aanslaghs te vinden; bet waaren 't de
Spaanschen, om het aan hunnen vyandt te verschaffen. Waar uit
men speuren kan, hoe licht het vaaken der eene parthye vallen
zouw, der andere groot voordeel af te zien, indien zy bescheide
kundschap van haar bedryf, en gemoedtheit bekoomen konden
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: speuren
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie

145 Hist p393
daar hy, mits de verheevenheit des velds in dien oordt, noodtlyk
lanx heene moest, niet zonder zwaar verlies verby kon: en
naauwlyx verooveren aan wist
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gaan/trekken (ellips)
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Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

lichaem con sien. Dit quynen duerde jaren langh, ten lesten het
syt op e gheven, En in dien jy me dus voort gaen wou, soutie ooc
wel haest verkorten je leve,
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: sien
3. Voice: actief
4. Ond.: ie = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

150 Hist p394
Waar uit men speuren kan, hoe licht het vaaken der eene parthye
vallen zouw, der andere groot voordeel af te zien, indien zy
bescheide kundschap van haar bedryf, en gemoedtheit bekoomen
konden. Baldes verstaande, uit schryven met een duive
onderschept, dat de beleegherden aangemaant werden om 't
hunne daartoe te doen, als d'ontzetters die van Lammen zouden
aangrypen, begon te duchten, dat de vlootelingen hem den toght
tot onderstandt der schansse beletten zouden.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bekoomen
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

155 WDH r59
k'Danck hem vande waerschouwingh k'weet niet met wat deucht
dat icket sel betalen, Heer hoe fraeyties en hoe gheschickjes kan
hy reedener.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: reedeneren
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: exclamatief
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

151 Hist p397
Men wil dat de Spaanschen, toen de Prins tot Rotterdam aan die
zwaare krankheit lagh, zoo hittigh in 't geloof zyns ooverlydens
gebeeten hadden, dat zy 't zich tot deezer tydt toe noch niet
ontgeeven konden; maar dietsch maa
kten, het oorlogh werd met zyn lyk, en op blinden naame gevoert
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: ontgeeven
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

156 WDH r71
Het verheughtme dat je het so wel iens bint, Maer tis vremt dat
hy jou dan so licht kan begheven.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: begheven
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

152 W.D. Hooft, Door-trapte Meelis (WDH) r21
As icker noch om daynck duncktme datme 't hart an duysent
stucke scheurt, Och ic kan qualickies van moeylickheyt bedare.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: bedaren
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

157 WDH r73
Wat sou hy doen we moeten vande Zee leven, Want hy kan geen
Ambacht, en met leech gaen en raecktme niet voort.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: kan (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

153 WDH r50
In jy sout in sulcken tormentasy leve, of jy lach in een barnende
hel, Ghelijck onse Lijsbetie bonefaes, die doort misse van heur
man so langh gingh knaghe Tottet te laet was, jae gien
Doctooren konnen heur helpen by wie men oock gingh vraghe,
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: helpen
3. Voice: actief
4. Ond.: doctoren = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

158 J. Noozeman, Lichte Klaartje r5
Men kan in een nacht soo veel krijgen, als somtijdts in al sijn
dagen,
Het lijf heet valck: o ick soeck niet reuckeloos mijn jonge leven
te wagen:
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: krijgen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – agens
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

154 WDH r52
Daynckt dat quammer door sulcx dat sy niet in tijdts gingh vlien,
Jae se teerde so schoon uyt, datie mit ien keers door heur

159 Noozeman r23
GOOSE
Wel aen, de reys moet sijn, hoe noo ick scheyden kan.
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Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

CLAERTJE
En hoeje mijn mistrout, soo komt my 't schreyen om u scheyden
an .
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: scheyden
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

164 Noozeman r193
Wy moeten op een Bruyloft gaen, en 't is al dicht by achten,
En nou sou ick wel na Schoppen ien-oogh tyen, maer die
verdrinckt al sijn verstant ;
Oock en kan hy niet veel nieus, en wat is men dan versien met
sulcken quant ;
Dat ick wist waer dat geswooren Herberghs Speel-mannetjen
woonde
1. Modal.type: geen – ‘kennen’
2. Hoofdww.: kan (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

160 Noozeman r26
Van blijtschap denck ick, om dat het voor u open hof sal wesen,
Want nou ick mee moet, kunje met u vriendtjes smullen sonder
vreesen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: smullen
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2ssg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type:mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

165 Noozeman r198
Met sijn roodt gekarbonckelt aensicht, dat hem wel eer soo
vlijtigh toonde
Om een geringe penningh, ick peurden 'er stracx na toe ,
Of na de Scharmay-speelder met sijn maet, hey! een vijgh, ick
ben al moe ,
Ick kruy weer om na huys, en seg, ick kan 'er geen krijgen .
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: krijgen (‘vinden, te pakken krijgen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

161 Noozeman r132
Hoor Miester, laten wy ons dadelijck als Lier-luy verklien ,
Hier by woont een snaeck van mijn kennis, daer sullen wy wel
aen plunje raecken,
Ghy kunt toch een beetje schrapen, en ick sal oock wel een
bruytje maecken ;
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: schrapen
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

166 Lauris Jansz., Van Onsen Lieven Heers Minnevaer (Lauris
Jansz) r29
Is dat ongelijck, goe luy, neempt toch regaert:
Weynich winnings en dan kinderen die veel moogen,
Compt dat wel overeen? Certeyn, 't is al hart!
Nu wat baetet getart, ick moeter mijn toe voegen.
Holla, daer comter een gaen, nae ick can beoogen;
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: beoogen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

162 Noozeman r134
Ick wed sy nemen ons voor Speel-luytjes aen ,
En dan kunje, sonder kosten, wel sien wat dat 'er om magh gaen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: sien
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

167 Lauris Jansz r90
Haer suchten, haer carmen, soodrae sy sijn wacker,
Tot verdriet van mijn en tot voordeel van den backer,
Ghy sout wel vlacker vallen! Quansuys,
Als sy beginnen te roepen, loop ick uit den huys,
Omdat er munt noch cruys is om broot te coopen
En sonder montcost can ick haer niet bedroopen;
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bedroopen (‘bevredigen’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

163 Noozeman r159
MAEYKEN
Bon soor gelievekens, believes ou kom in ,
Woor heede soo langh getuuft 158 , ghy vergeet u oude
Waerdin?
CLAERTJE
Neen Mayken, maer 'k heb niet uyt gekost.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gaan (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: Infiniet (DW)
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168 Lauris Jansz r223
En dat om ons kinderen, die t' alder uren
Ons deden trueren schier even staech,
Om dat se soo hongerich waeren van maech.
Geen meerder plaech kan ick vertellen.
Och, als ick noch denck om 't huylen, om 't bellen,
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: vertellen
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modal.type: dyn-inh-ment
Hoofdww.: stillen
Voice: actief
Ond.: die = 3sg – inan – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

173 Velsen r179
Dit swaerdt is m'inde vuyst ghesmeedt; naektarmde reusen
Op aenbeeldt, souden 't met gheen logghe mookers kneusen.
Mijn suster volcht met vlijt; en kan niet wesen veer.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: wesen
3. Voice: actief
4. Ond.: mijn suster = 3sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

169 P.C. Hooft, Geeraerdt van Velsen (Velsen) r66
Wat is het sterffelijck gheslachte swack en broos?
O Godt, hoe licht vergrijpt een uyr, door ’t radeloos
Bestaen van moedwil slincx, 't gheen eeuwicheyts verlenghen
Met alle 's wijsheyts Raedt niet weer te recht kan brenghen!
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: brenghen
3. Voice: actief
4. Ond.: eeuwicheits… = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

174 Velsen r205
Verradery vervloeckt is machtich te besteecken;
Wat met meyneedicheyt die Godt vergheeten pry
Is door te dryven; laet dat komen aen op my.
En zyt gherust, heb ick de Griecken konnen leeren,
De Goôn te roepen om een dackschaer, met haer sweeren;
Te leyden om den tuyn, de kindren door het spel,
De mannen door den eedt; en met het vossevel
Behendich aenghenaeyt, te stoppen en vervanghen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: leeren
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

170 Velsen r72
Wat soud hy arghernis en ramps den wech op delven?
Nu is 'er niemandt van mijn Maeghen, noch mijn Man
Die 's lasters heughenis, helaes! af leeren kan
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: afleeren
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

175 J. van den Vondel, Ghysbreght van Aemstel (Ghys) r97
De koning Willem zou getuigen van zijn daeden,
Indien hy eenmael moght verrijzen uit het graf.
Ick heb zelf Floris trouw gehandhaeft by zijn' staf,
Zoo lang hy zat vervooght, en niet een woord kon spreecken.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: spreecken
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

171 Velsen r79
Dier sal, Hollandsche Vorst, u uwen hoomoed staen;
En voorbood is my 't hart van schrickelijcke quaên:
Maer men beveeltse my diep in mijn borst bedooven
Te sluyten: Ja de rouw, die alsoo qualijck hooven
En passen haren gang kan na gheveynstheyts ry,
Te dwinghen binnewaerts; om na te bootsen 'tbly
Ghelaet, met dit aenschijn 'twelck door verdriet en vreesen,
In treurens kreucken nu al moest bestorven wesen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: passen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

176 Ghys r271
Wanneer de harder dwaelt, wat pad, wat rechte gangen
Kan d'arme kudde gaen? dus maeckt een kort besluit.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: gaen
3. Voice: actief
4. Ond.: d’arme kudde = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

172 Velsen r129
Doch, is de doodt, dien de gheluckighe vervloecken,
Te waerden gast, om my verfoeyde te besoecken?
Soo zijt ghy welkoom my in mynen banghen noot,
O sorchsachtende slaep naemaeghe vande doodt;
Die stillen kundt alleen het knaeghen van mijn smarten;
Die u ontfarmen laet der afghepijnder harten;
En noodicht 't lichaem mat en 't treurighe ghemoedt
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177 Ghys r339
Gijsbreght
Sta op, en heel my niets van alles wat ghy weet.
Vosmeer
Nu ben ick ymmers van Hollands dieren eed,
En Egmond kan my hier niet heeten of verbieden.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: heeten/verbieden
3. Voice: actief
4. Ond.: Egmond = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

7.
8.

Ond.: het = 3sg – other – zero
Type SvZ: toestand
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

182 Wraack r28
O neen! dat is te laat, hij is mijn vreugde en leven,
die mij doet sterven, en kan duijsent levens geven:
ik blaaker in sijn min, maer Ach! de teed're schaamt,
(schoon of ik treur) en lijd geen melding, noch't betaamt
geen hooghgebooren Maagt haer eer met sulx te vlekken;
ik sal hem Minnen, maer te geener tijt ontdekken.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: geven
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

178 Ghys r343
Heer Gijzelbreght, gena. ick geef my in uw schut.
Ghy kuntme, wiltghe slechs, een vriend en vader strecken,
Nadien ick u 't verraed volkomen wil ontdecken,
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: strecken ('worden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: ghy = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

183 Wraack r68
een eerelijke maagd, kan Minnen met gedachten,
en bijten op haar tong, maar met een Minne-/-nijd
te swijgen, tvalt te swaar. jk veyns mij na den tijt.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: minnen
3. Voice: actief
4. Ond.: een eerelijke maagd = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

179 Ghys r412
Ga help terstond het rijs en 't Zeepaerd binnen haelen.
De kou begint, en is nog veer van haer vertreck.
In 't wachthuis en op 't slot is hout en brand gebreck:
Men maghze stracx verzien, en barnen 't rijs tot asschen,
Zoo kunnen zy hier mee de vesten niet verrasschen.
Ick hoor de Goyer doet de waerheid niet te kort,
Want zijn vertelling stemt met vader Willebord.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: verrasschen
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

184 Wraack r112
hij is van eedel bloet, en Afkomst, ijder een
boogt van sijn grootse Ziel, Ja, in sijn godlijk wesen,
daar kuntge self de deugd op 't heerelijkste leesen,
dus bid ik, wilt me togh hier in gedienstich sijn,
of anders, moet ik self aen hem mijn quel en pijn,
hoe wel 't de schaemt verbiet, met droeve schreijende oogen
klagen,
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: leesen
3. Voice: actief
4. Ond.: ge = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

180 Ghys r419
Nu stelt het puick van zoete keelen,
Om daar gezangen op te speelen,
Tot lof van God, die op zijn' troon
Gezeten is, zoo hoogh en heerlijck;
Van waer hy zien kon, hoe begeerlijck
Het Sparen stack na Aemstels kroon.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: zien
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

185 Wraack r145
eij ga,loop, vlieg te post, en breng mijn Minne klachte
aan mijn Camilla, ga, ontdekt'er mijne Min,
en seg dat ik aan haar op offer hert en sin,
seg, dat ik eeuwich wens haar slaaf te moogen weesen
diens lief gewonde Ziel Zij quetsend kan genesen.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: genesen
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

181 P. van Zeerijp, D’eersuchtige wraak (Wraack) r25
‘tkan sijn Mevrou, dat gij wen gij u bruijgom siet,
Don Jan vergeten sult, en slijten u verdriet.
1. Modal.type: epi
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
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186 Wraack r171
Men
slapprement,
wat wilje heer?
Don J
vraag niet, maar kort mijn 'slevens end.
Men
O gord! wat sal ik doen? jk kan u niet vermoorden,
gij hebt mij niet misdaan.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: vermoorden
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

7.
8.

Modal.type: dyn-ext-fys
Hoofdww.: vinden
Voice: actief
Ond.: ick = 1sg – hum –exp ag
Type SvZ: exp actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: exclamatief
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

191 Zee r89
Kan ick door Bergen sien, en sonder sand in d'oogen?
En sien ick Scheveningh, en ben ick niet bedrogen,
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: sien
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type:vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

187 C. Huygens, Zee-straet (Zee) r9
Maer ick ontwerr het niet, en die 't haer onderwinden,
Ick sie sy roemen 't, maer ick twijffel of sy 't vinden.
Soo spaer ick wisse moeyt voor ongewisse Vrucht;
Ick besigh Sonn en Maen voor heldere genucht,
En Sterren voor soo veel haer' glinsteringh kan strecken,
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: strecken
3. Voice: actief
4. Ond.: haer glinsteringh = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

192 Zee r104
En all wat met de hand in 't werck bewogen werdt.
Maer hert en herssenen zijn mijn' twee scherpste sporen,
Die thoonen my mijn Haer, die brengen my te voren
Hoe kort het overschot van mijne loop-baen is,
Hoe naer die uer kan zijn, die altoos soo gewiss,
En soo onseker is, hoe 'ck stadigh hebb te vreesen
Dat my de laetste Sonn dien morgen is geresen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: die uer = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

188 Zee
Haer werre-garen twernt en ontwernt soo 't behoort;
Maer hoe dat twernen gaet, daer kom ick niet mé voort,
Noch tracht het niet te doen: ick kan de moeyte derven,
En leven sonder sorgh, om sonder schroom te sterven
Van quae Gemeentes klapp, die blinde slagen slaet,
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: derven
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

193 Zee r111
't En is van gist'ren of van heden niet begrepen,
Dat die den taeyen tré van door den Duyn te slepen
Soo verr verlichten kost, dat Haeghsche Burgery
Voll adems, koel en droogh geraeckten op de Zy,
Een eewigh Mann sou zijn, diens salige gedencken,
Den Haegh en Scheveningh met Roosen sou beschencken:
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: verlichten
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

189 Zee r17
Haelt, Heer, in Rust en Vré uw' afgesloofden Knecht;
Nu my de Wereld kan en ick de Wereld derven,
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys // sit
2. Hoofdww.: derven
3. Voice: actief
4. Ond.: de wereld = 3sg – inan – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: imperatief
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

194 Zee r148
Daer op het scherpe Gift van Wateren, die bijten
En 't vinnighste Metael doen splijten en verslijten,
Geen' bijtens macht en heeft; soo dat de leck're tand
Van luye Monicken kon leven sonder hand,
En, met de penn in 't vier, haer lollen en haer lesen
Voor onbesorghden kost haer swaerste plicht sou wesen;
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: leven
3. Voice: actief
4. Ond.: de leckre tand van = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling

190 Zee r82
Wat heerlick, aengenaem en lieflick was, of scheen;
Maer, Oost, West, t'huys was 't best. O t'huys van hooger
waerde,
Kost ick uw' wedergae niet vinden op der Aerde
Doen ick u laest verliet, Waer mede derv ick nu
Uw' onlanghs niewen glans verg'lijcken als met u?
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7.
8.

Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

Ick weet het nauwer niet te siften, dit's mijn best.
Hoe anders, Hemelen, sienw' ons de Hoofden breken,
By menschen, meestendeel, die metter haest eerst spreken,
En dan bedencken! Volck, dat ons by loss gevall
Haer wilde tael toebraeckt, en woorden by 't getal,
Geen' Reden by 't gewicht met reden en manieren Will,
noch weet voor te doen, noch, will, noch kan vertieren.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: vertieren
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

195 Zee r178
Is mijn afsettelingh; Soo is sy mijn Kinds kind;
En s'is noch in haer' groey, en sal wel kloecker werden,
Kan 't des versinners draed van Leven noch wat herden,
En will gramm Engeland eens luysteren na Vré,
's Lands liefde voert hem wel tot in de zilte Zee,
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.:herden (‘harden’)
3. Voice: actief
4. Ond.: des versinners draed van leven = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

200 Zee r342
Soo lange staet men still en loopt sijn selven moe.
Soo lagh die Mispel daer, en scheen te moeten rotten,
Eers' eetbaer werden sou: het meer en minder spotten
Van meest onkundige stond ick geduldigh uyt:
Ick kostse laten doen, 't en gingh niet door de huyt;
Daer is geen' gaere spijs voor magen die het woelen
Van scherpen etens lust van binnen niet en voelen:
Haer walgen maeckte my noch yverloos, noch gramm:
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: laten
3. Voice: actief
4. Ond.: ick = 1sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

196 Zee r190
Van Haegh en Zee aen een te knoopen met een' Wegh;
De weerklanck van mijn Wegh en was niet als, wegh, wegh;
En op, Aen een, sloegh Neen; en 't waren siecke droomen:
Wat mocht ick mijmeren, daer kost geen deegh afkomen.
Het sand vermeesteren met een' gebacken baen,
Waer, om begaen, niet vreemd, maer ydel, om bestaen;
Was ick een Hagenaer, en kenden ick ons sand niet,
En hadd ick noyt gelett hoe 't even over 't Land schiet
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: afkomen
3. Voice: actief
4. Ond.: geen deegh = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
197 Zee r202
Met sulcken lossen sand, en wel soo lossen re'en,
Vielm' oud en jongh op 't Lijf. Ick pooghde my te weeren;
Ick pleitte, Sand was Sand, Sand quam, en Sand kost keeren,
't En was noch Steen, noch Stael, en soo 't, als Stael of Steen,
Daer 't eens gedreven was gepackt waer over een,
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: keeren
3. Voice: actief
4. Ond.: sand = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
198 Zee r214
Het dagelicksche lot van Armen en van Rijcken,
Altoos in 't ongewiss, na 't stormen van den tijd,
Dan weeldrigh en voll op, dan kael en alles quijt.
Maer pleiten gingh niet aen: men leende my geen' Ooren,
Daer 't sinnelickst geweld van Reden in kon booren;
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: booren
3. Voice: actief
4. Ond.: ‘t sinnelickst…reden = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
199 Zee r262
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De hoofdslogan van dit cultuurjaar klinkt velen nog steeds als
een klok in de oren: kan kunst de wereld redden?
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: redden
3. Voice: actief
4. Ond.: kunst = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Huidig Nederlands
1 B. Dewulf, ‘Thierry de Cordier’, De Brakke Hond nr.75
(2002), www.brakkehond.be/75/dewul1.html (Dewulf)
Hij kon bezwaarlijk leven van zijn kunst, aangezien er van kunst
een tijdlang geen sprake was.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: leven
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

7 Haes
Alleen wie al open en verdraagzaam is en zich bovendien voor
hedendaagse kunsten interesseert kan dit soort beeldend werk
plaatsen en evalueren, hetzij ten goede hetzij ten kwade.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: plaatsen/evalueren
3. Voice: actief
4. Ond.: alleen wie…interesseert = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

2 Dewulf
De niet-kunstenaar kón - ook dat was een gevolg van zijn
toenmalige kijk op de dingen - niets meer toevoegen aan wat er
al was, niet alleen aan de kunstwereld, aan de héle wereld.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: toevoegen
3. Voice: actief
4. Ond.: de niet-kunstenaar = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

8 Haes
Waarom verlangen we van kunst altijd meer dan ze kan
waarmaken? Waarom nemen we geen
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: waarmaken
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

3 Dewulf
Het ging zo ver dat hij op tijd en stond wilde scheiden, omdat
wat hij beoogde niet kon in gezins- of huwelijksverband.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // deo
2. Hoofdww.: kon (hoofdww) // gerealiseerd worden (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: wat hij beoogde = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

9 Haes
Zonder kunst kunnen de meeste mensen leven, zonder cultuur
niet, want cultuur, dat zijn we zelf.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: leven
3. Voice: actief
4. Ond.: de meeste mensen = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

4 Dewulf
Ze is, evident, veel te groot. Daar kun je de bergen niet mee in.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gaan (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

10 Haes
Hij ontwaarde nergens nog enige continuïteit in de literatuur.
Een geschiedenis van de recente Nederlandse literatuur zou nog
moeilijk kunnen geschreven worden.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: schrijven
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: een geschiedenis van ... = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

5 Dewulf
Ze is van alles: baarmoeder, rechtopstaande schoot, hut-vooréén-persoon - betekenissen die ik maar kan bedenken dankzij de
kennis van later.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: bedenken
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

11 J. Grobben, ‘Zelfs God had geld nodig’, Knack 12/07/2002,
www.knack.be (Grobben)
En als het moet: volstrekt illegale transacties kunnen even goed.

6 L. Haes, ‘Brugge 2002’, De Brakke Hond nr.75 (2002),
www.brakkehond.be/75/haes1.html (Haes)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modal.type: dyn-ext-fys // deo
Hoofdww.: plaatsvinden (ellips)
Voice: actief
Ond.: illegale transacties = 3pl – inan – proc
Type SvZ: proces
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voice: actief
Ond.: dat = 3sg – other – proc
Type SvZ: proces
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

17 Piryns
De Nederlandse regering had kunnen weten welke risico's ze met
prins Bernhard nam, zei het hoofd van de
Rijksvoorlichtingdienst: 'Je stuurt toch ook niet iemand met een
brandende kaars de mijn in?'
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: weten
3. Voice: actief
4. Ond.: de Nederlandse regering = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

12 Grobben
Het systeem kan alleen overeind blijven dankzij politieke
rugdekking. En daar
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: overeind blijven
3. Voice: actief
4. Ond.: het systeem = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
13 Grobben
Goed voor de bank, maar ook voor de eigenaars van het papier.
Die kunnen voor de soms tot 15 keer overgewaardeerde
aandelen massa's kredieten krijgen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: krijgen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – rec
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

18 Piryns
Maar dat de prins zélf voor de verleiding zou kunnen bezwijken,
daar had de Nederlandse regering dus nooit bij stilgestaan.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: bezwijken
3. Voice: actief
4. Ond.: de prins zelf = 3sg – hum – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

14 Grobben
Als het ooit zover komt, kan Marcinkus het wel schudden als de
grote pief van het IOR.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: schudden
3. Voice: actief
4. Ond.: Marcinkus = 3sg – hum – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

19 Piryns
Kotchian bevestigde dat ook zijn bedrijf betalingen had verricht
en vermeldde terloops dat een van de begunstigden 'een hoge
Nederlandse regeringsfunctionaris' was, die 1,1 miljoen dollar
zou hebben getoucheerd.
De speculaties konden beginnen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: beginnen
3. Voice: actief
4. Ond.: de speculaties = 3pl – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

15 Grobben
In juni 1982 is de situatie hopeloos. De Banco Ambrosiano
Andino, een Peruaanse dochter, kan haar schulden niet meer
betalen en eist een achterstallige lening aan het moederbedrijf
op.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: betalen
3. Voice: actief
4. Ond.: de banco ambrosian = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

20 Piryns
De Nederlandse premier Joop den Uyl probeerde aanvankelijk
nog de aanzwellende stroom geruchten over prins Bernhard in te
dijken, maar kon het tij niet keren.
1. Modal.type: dyn-int/ext-ment
2. Hoofdww.: keren (het tij)
3. Voice: actief
4. Ond.: De..den Uyl = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

16 P.Piryns, ‘Van de prins geen kwaad’, Knack 12/07/2002,
www.knack.be (Piryns)
Achteraf zei iedereen: het moest er vroeg of laat van komen. Dat
kon niet missen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: missen [idiomatische uitdrukking]

21 Voetbalmagazine
Nike kwam in 1993 op het idee om een jeugdcompetitie uit te
werken in vijftien landen, waarin jonge voetballers zich konden
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meten met hun leeftijdsgenoten. Het toernooi groeide snel uit
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: zich meten
3. Voice: actief
4. Ond.: jonge voetballers = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

kan of kon, doorgeven aan talentvolle jongeren.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

22 Voetbalmagazine
elke Belgische ploeg, van vierde provinciale tot eerste klasse,
kreeg de kans om deel te nemen en te proberen naar de
wereldfinale te mogen. Zo konden we in het verleden jonge
spelers als Xavi van Barcelona, Iker Casillas van Real Madrid,
Andy van der Meijde van Ajax en Mikael Forssell van Chelsea
ontdekken
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ontdekken
3. Voice: actief
4. Ond.: we = 1pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

27 Voetbalmagazine
Het is alsof ik in een zwembad werd geworpen en vrij kan
bewegen, ook al zorgt het wel voor wat stress."
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: bewegen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
28 Voetbalmagazine
"Het gaat zelfs zo ver dat ons beloftenelftal bestaat uit jongens
van verschillende leeftijden. Voordeel is dat ze probleemloos
kunnen meedraaien, omdat ze de vaste looplijnen, indraai- en
passingtechnieken tot in de perfectie beheersen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: meedraaien
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

23 Voetbalmagazine
Via Hans Westerhof kunnen we nog altijd een beroep doen op de
know-how van Ajax, vooral inzake aanvallend voetbal.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: een beroep doen op
3. Voice: actief
4. Ond.: we = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

29 Voetbalmagazine
Je kan immers niet blijven experimenteren, moet op een bepaald
moment gaan specialiseren. Voetbal is een totaalgegeven, een
puzzel waarvan je in samenspraak de stukjes bij elkaar moet
leggen.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // deo
2. Hoofdww.: experimenteren
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

24 Voetbalmagazine
Een trainer moet zijn eigen ideeën kwijt kunnen en mag niet
beïnvloed worden.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: raken (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: een trainer = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: generisch
25 Voetbalmagazine
"Op het eind van mijn loopbaan iets doen wat ik altijd graag had
gewild: teachen, jongens iets bijbrengen. Iets wat ik zelf goed
kan of kon, doorgeven aan talentvolle jongeren.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

30 Voetbalmagazine
Wie ook snelheid heeft, kan het verschil maken
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: (het verschil) maken
3. Voice: actief
4. Ond.: wie…heeft = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
31 Brusselmans
Bovendien begon het de islamitische meerderheid al snel tegen
te staan dat O'Gooff overal in Ammi Christusbeelden neerpootte,
alsmede kerken, mariale centra en een keten van
ontmoetingsplaatsen die allemaal Jesus'Place heetten en waar

26 Voetbalmagazine
"Op het eind van mijn loopbaan iets doen wat ik altijd graag had
gewild: teachen, jongens iets bijbrengen. Iets wat ik zelf goed
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zo vrijelijk de kurk van de fles ging dat rond 1924 één op drie
Amminieten alcoholicus was en de twee anderen ook niet nee
zegden tegen een stevig glaasje. Dat kon zo niet blijven duren.
1. Modal.type: sit // deo
2. Hoofdww.: duren
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

De intelligentere exemplaren onder de chnappo's kunnen zelfs
een paar woorden spreken, bijvoorbeeld olobah (dank u wel);
fisti (nog eventjes!) en kchalissi (belegen kaas).
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: spreken
3. Voice: actief
4. Ond.: de intelligentere… = 3pl – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

32 Brusselmans
Upstjek was niet een zoon maar een neef van Damir, die immers
geen kinderen kon krijgen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: krijgen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – rec
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

37 Brusselmans
Nochtans kan je maar beter niet met een valse vergunning op
zak gevat worden door de chnappopolitie: vijfhonderd
zweepslagen zijn je deel.
1. Modal.type: deo
2. Hoofdww.: vatten
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: je = 2sg – hum – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

33 Brusselmans (spreker)
Dat had te maken met zijn urologische onvolkomenheden, maar
die problematiek zou ons te ver leiden, al kan ik misschien wel
aanstippen dat de vierendertig weduwen van Damir later
geenszins aan hem refereerden met de woorden 'greatest fuck in
the world'.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // deo
2. Hoofdww.: aanstippen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

38 Brusselmans
Wat ik tot nu toe verteld heb over Ammi is natuurlijk allemaal
theoretisch gezwets dat je ook in de geschiedenisboekjes kunt
vinden.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: vinden
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum –exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
39 Brusselmans
De kwestie is dat je Ammi slechts volledig kunt doorgronden als
je het land ook daadwerkelijk bezoekt. Dat heb ik gedaan
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: doorgronden
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

34 Brusselmans
een pittige sf-thriller over drie werklozen van Mars die op aarde
een baantje komen zoeken maar er geen kunnen vinden. Verder
verklap ik niets.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: vinden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
35 Brusselmans
Hij kan allerlei taken uitvoeren, onder meer de televisie
aanzetten, de vloervegen, een muurtje metselen of een lichte
vrachtwagen besturen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: uitvoeren
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

40 Brusselmans
Aldus kun je per vliegtuig onmogelijk op het grondgebied van
Ammi komen, en de handigste oplossing van dat probleem
bestaat erin datje vliegt tot in de Jemenitische grensstad Habrut
en van daar per trein Ammi penetreert.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: komen
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

36 Brusselmans

41 Schrijven door muren’, De Brakke Hond nr.75,

169

www.brakkehond.be/75/muren2.html (Door muren)
De doorzichtige plastic meetlat van dertig centimeter in mijn
rechterhand. Ik ben niet compleet als ik dat niet tussen mijn
vingers voel. Zo kan ik de minuten les als vervelende
strontvliegen naar de verdommenis pletsen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: pletsen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

Tijdsreferentie SvZ: verleden
46Door muren
Met uiterste voorzichtigheid en opvallend voorkomend werd ik
meegetroond naar een luxueuze witte auto. Mét chauffeur in
uniform! Ik kon echt niet geloven wat een geluk mij te beurt viel!
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: geloven
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

42 Door muren
Als een paal in mijn broekje, zo steken mijn brommersleutels
overeind. Dat geeft me een veilig gevoel. Zo kan ik meteen
wegsprinten bij het einde van de les.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: wegsprinten
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

47 Door muren
Maar dan brak toch eindelijk eindelijk het moment aan waarop
men mij mijn reispas overhandigde en we konden vertrekken
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vertrekken
3. Voice: actief
4. Ond.: we = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
48 Door muren
Ik zonk geheel gelukkig onderuit in de voortreffelijke autozetel.
‘Kunt u die radio iets zachter zetten?’ vroeg ik.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: zetten
3. Voice: actief
4. Ond.: u = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

43 Door muren
Moeder zat trots aan het hoofd van de tafel en bekeek dat mens
liefdevol terwijl ze haar een malse entrecôte op haar bord
schoof. Van de wiskunde op school bak ik niet veel, maar ik kon
wel zien dat haar lap vlees schandalig groter was dan het mijne.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: zien
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum –exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

49 Door muren
De veiligheid van de gasten alhier was prioriteit nummer één.
Een zwerver of een andere arme sloeber die dacht hier iets te
kunnen komen jatten, mocht het vergeten. Je kwam er hier niet
zomaar even in
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: jatten
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

44 Door muren
Je kunt het niet op school leren, maar mijn vrouwelijke intuïtie
vertelde me dat je als maîtresse vroeg of laat je kroontje verliest.
Op het einde van die stoelendans zou ik degene zijn die nog
recht staat
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: leren
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

50 Door muren
Om redenen van respect voor ieders privacy en voor de rust zag
men hier het gebruik van gsm’s liefst tot een absoluut minimum
beperkt. Natuurlijk kon ik zoiets wel begrijpen.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: begrijpen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

45 Door muren
Ik kon met moeite een lach onderdrukken toen ik mijn moeder
hoorde zeggen dat ze vanavond nog gezellig ging naaien met
Nicole. What’s in a name?!
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: onderdrukken
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
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51 INL-corpus, stdec1995.SGZ (De Standaard - DS)
Er was geen geld om te proefdraaien. De opleiding van onze
1.000 computergebruikers had beter gekund en we waren te
optimistisch: bij de eerste pannes hebben we gezegd dat binnen
drie
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: gekund (hfdww) // zijn (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: de opleiding… = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (DW)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst
56 DS
West een proces aangespannen en de partners wachten de
uitkomst ervan af voor de fusie kan worden beklonken.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit // deo
2. Hoofdww.: beklonken
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de fusie = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

52 DS
de wereldmarktprijs komen. Tegelijk pleit hij voor een
vereenvoudiging van het beleid, hetgeen allicht niet kan zonder
meer verantwoordelijkheid bij de nationale of regionale
autoriteiten te leggen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: kan (hfdww) // gebeuren (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: hetgeen = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

57 DS
Bij Sabena is het drie voor twee-tarief niet persoon – of
vluchtgebonden. ,,Een klant kan met dat ticket twee familieleden
op een vlucht meenemen, maar hij kan dat ticket ook
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: meenemen
3. Voice: actief
4. Ond.: een klant = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
58 DS
te vertrekken of een andere route naar de bestemming te volgen.
Op de stakingsdag zelf kan de direktie proberen de
stakingsposten te omzeilen en werkwilligen binnen te smokkelen
via alternatieve wegen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: proberen/omzeilen
3. Voice: actief
4. Ond.: de directie = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

53 DS
over de oprichting van een internationale kommissie die moet
nagaan hoe het Ira zijn wapens kan inleveren.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: inleveren
3. Voice: actief
4. Ond.: het IRA = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst
54 DS
deze tentoonstelling nergens vulgair, obsceen of uitdagend. Wie
heimelijk enige provocatie verwacht, komt bedrogen uit - kan
seks trouwens nog provoceren in deze tijd?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: provoceren
3. Voice: actief
4. Ond.: seks = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

59 DS
van vroeger zijn de weerhaakjes lekker gladgestreken. Niets
gemist dus. Wie er niet bij was, kan net zo goed de cd opzetten.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: opzetten
3. Voice: actief
4. Ond.: wie… = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

55 DS
Minister van Justitie Stefaan De Clerck moet de plaatsing van
kinderen menselijker maken. Dat zou kunnen door een
schriftelijke overeenkomst met de ouders op te leggen waarin bij
voorbeeld bezoekrecht geregeld
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // sit
2. Hoofdww.: gebeuren (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – other – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)

60 DS
ze er de voorkeur aan dat een van beiden thuis blijft, dan moet
ook dat kunnen zonder dat ze er financiekl zwaar voor worden
afgestraft.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: kunnen (hfdww) // gebeuren (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
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Tijdsreferentie SvZ: toekomst/generisch
7.
8.

61 DS
waar kandelaars bij elkaar zijn gegroepeerd, zoals bij de haard
of op een lage kast, kan de hedera worden gebruikt als
,,bodembedekker'' waartussen kleine kerstballen of andere
versieringen zeker niet misstaan.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit // deo
2. Hoofdww.: gebruiken
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de hedera = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Type: vraag
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

66 DS
is de uitgifte in Ierse punt. De verhouding van het punt tot het
Britse pond kan je een beetje vergelijken met die van onze frank
tegenover de Duitse mark
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: vergelijken
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

62 DS
In de grote steden heeft bijna iedereen zelf tv of kan er bij
familieleden naar kijken. De steden zijn het meest interessant
voor reklamemakers, omdat daar
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: kijken
3. Voice: actief
4. Ond.: bijna iedereen = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

67 DS
Deze Nederlandse oppasvrager heeft een gezellige 2-onder-1dakwoning in het hartje van Twente. U kan er met maximum drie
personen de kerstvakantie doorbrengen, in het gezelschap van
de hond en
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: doorbrengen
3. Voice: actief
4. Ond.: u = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

63 DS
Tijdens deze rustperiode worden de wekelijkse bemestingen ook
opgeschort. Best kan de plant dan ook wat worden ingesnoeid.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit // deo
2. Hoofdww.: snoeien
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de plant = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

68 DS
ontnomen om aan het eind van het kontrakt een nieuwe
werkgever vrij te kiezen.Spelers kunnen enkel weg als de
betrokken klubs akkoord gaan over de transfersom. Juristen
stellen dat dit
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: gaan (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: spelers = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

64 DS
Gele Zaal te Gent muziek uit verschillende eeuwen op barok - en
hedendaagse instrumenten. Om te kunnen overtuigen, haalde
hun koncert en een teongelijkmatig niveau. Beide musici staan
vooral bekend als
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: overtuigen
3. Voice: actief
4. Ond.: hun koncert (ellips) = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

69 DS
Kapitaalkrachtige kopers kiezen voor een Audi Avant of de
kleine BMW Touring. Citroën kon dus moeilijk achterblijven met
een break-versie van de goedlopende Xantia.
1. Modal.type: deo
2. Hoofdww.: achterblijven
3. Voice: actief
4. Ond.: citroen = 3sg – inan – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

65 DS
Knipperlichten: veel bestuurders negeren hun bestaan. Anderen
zetten ze veel te laat in werking. Kunnen we het onze medeweggebruikers niet inhameren dat de knipperlichten bedoeld zijn
om een voornemen kenbaar
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: inhameren
3. Voice: actief
4. Ond.: we = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin

70 DS
bagageruimte is overweldigend groot. Handig is dat dank zij de
specifieke vering de laaddrempel desgevallend kan verlaagd
worden, maar de grote vijfde deur is vrij zwaar om hanteren
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: verlagen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de laaddrempel = 3sg – inan – go

172

5.
6.
7.
8.

Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst/generisch

Israëli's ze toen niet meer ondertekenen
1. Modal.type: deo
2. Hoofdww.: ondertekenen
3. Voice: actief
4. Ond.: de Israëli’s = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

71 Knack S. van Elzen, ‘Bloed aan alle handen’, Knack
27/02/2002, www.knack.be (Elzen1)
Wie hun manoeuvres van de jongste maanden volgde, kan zich
niet van de indruk ontdoen dat de verre rechterzijde in Israël,
waartoe Sharon behoort, stilaan inziet dat dit hun laatste kans is
om een vredesregeling met een onafhankelijke Palestijnse staat
voor eens en voor altijd te kelderen.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: ontdoen
3. Voice: actief
4. Ond.: wie… = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

76 Elzen2
En in Taba, waar Ben-Ami opnieuw onderhandelde, 'kwam hij
tot de pijnlijke conclusie dat er met Arafat geen vredesakkoord
gesloten kon worden'. 'Omdat Arafat daar de moed niet voor
heeft', zegt hij dan
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: sluiten
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: een vredesakkoord = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

72 Elzen 1
Kunnen ze dat niet, dan zal de volgende fase die van post-Taba
zijn: de terugkeer van de settlers en het einde van de
straffeloosheid.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment/fys
2. Hoofdww.: doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

77 Elzen2
Zijn plan voor het eindstatuut van de Palestijnse staat en de
beëindiging van het conflict, is dat de Palestijnen als ze braaf
zijn een flink stuk van de Westelijke Jordaanoever en de
Gazastrook kunnen krijgen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: krijgen
3. Voice: actief
4. Ond.: de Palestijen = 3pl – hum – rec
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

73 Elzen 1
Al snel was de ex-ambassadeur, die met een ontwapenende
glimlach kon toegeven dat ook Israël wel eens fouten maakte, de
favoriet van het vredeskamp.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: toegeven
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

78 Elzen2
De vluchtelingen kunnen daar eventueel heen als ze dan toch zo
aan dat 'recht op terugkeer' houden, maar ze kunnen nooit naar
Israël zelf.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: gaan (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: de vluchtelingen = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

74 S. van Elzen, ‘Bijna perfect’, Knack 15/08/2001,
www.knack.be (Elzen2)
Tot op vandaag is het heel moeilijk te achterhalen wat precies
het 'genereuze aanbod' van Ehud Barak was dat daar op tafel
werd gelegd. Iedereen die het kan weten, geeft een eigen vage
interpretatie.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: weten
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3sg – hum – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

79 Elzen2
De vluchtelingen kunnen daar eventueel heen als ze dan toch zo
aan dat 'recht op terugkeer' houden, maar ze kunnen nooit naar
Israël zelf.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: gaan (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

75 Elzen2
De vraag is wat die Clinton-parameters precies behelzen. In
Camp David vonden de Palestijnen die immers onaanvaardbaar,
maar in Taba gingen ze er bijna mee akkoord. Alleen konden de

80 Elzen2
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Er zijn nu eenmaal dingen die niet aan het Israëlische publiek
uitgelegd kunnen worden.Zo heeft professor Ben-Ami zonder
nuance de politiek en de retoriek van generaal Ehud Barak
overgenomen
1. Modal.type: dyn-ext-ment // sit
2. Hoofdww.: uitleggen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: die = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

In die logica is de enige uitkomst voor het Midden-Oosten de
vrede, en vrede kan er niet zijn als een volk een ander verdrukt.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: vrede = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
86 Knack interview
En ik zei, dat gaat me niet aan, maar wat u doet kan helemaal
niet, een klooster bouwen op het grootste joodse kerkhof ter
wereld!
1. Modal.type: deo
2. Hoofdww.: kunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: wat u doet = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

81 Knack interview
In 1967 hebben sommige mensen voor het eerst gezegd: dit
kunnen we teruggeven en er vrede mee kopen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: teruggeven
3. Voice: actief
4. Ond.: we = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

87 Knack interview
Die was 43 jaar toen ze werd verbrand in Auschwitz. Ze is daar
aangekomen, ze heeft nog twee tantes die niet konden lopen in
de vrachtwagen geholpen en ze is er mee opgestapt.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: lopen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

82 Knack interview
Wat de gematigdste Israëli's zeiden was dat men misschien, in
ruil voor onze erkenning, grondgebied aan Jordanië zou kunnen
teruggeven. Men had het niet eens over Palestijnen
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: teruggeven
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

88 Knack interview
Je kan geen halve man zijn. Je kan niet aanvaarden heden ten
dage gedeporteerden te zien die aan het einde van hun leven
komen, en die het met één pensioentje moeten redden, en die niet
eens gratis gezondheidszorg hebben.
1. Modal.type: dyn-inh-fys // deo
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

83 Knack interview
je hebt een prachtige lijkrede uitgesproken voor Issam Sartawi,
en drie uur voordien heb je hem het spreken belet. Zou je me de
coherentie daarvan kunnen uitleggen?
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: uitleggen
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden
84 Knack interview
Ik kan niets opbouwen met een volk zonder moraal.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: opbouwen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

89 Knack interview
Je kan geen halve man zijn. Je kan niet aanvaarden heden ten
dage gedeporteerden te zien die aan het einde van hun leven
komen, en die het met één pensioentje moeten redden, en die niet
eens gratis gezondheidszorg hebben.
1. Modal.type: dyn-inh-ment // deo
2. Hoofdww.: aanvaarden
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – positoner
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

85 Knack interview

90 Knack interview
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Een eerste antwoord is: joden zijn meer dan een godsdienst, ze
zijn een volk, met een beschaving. Vanuit die beschaving moet ik
kunnen uitleggen waarom ik van mijn kinderen joden wil maken
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: uitleggen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: Infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: heden

De roepvan het mannetje is zeer karakteristiek en kan niet met
de roep van de Europese groene kikkers verward worden: een
geluid met een lage frequentie dat over een afstand van meer
dan een kilometer kan gehoord worden en beschreven als een
laag rommelend "bwum-bwum-bwum".
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: verwarren
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp ag
Ond.: de roep van het mannetje = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

91 ‘De brul- of stierkikker’,
www.natuurpunt.be/ac.asp?ID=116 (Stierkikker)
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze NoordAmerikaanse kikker ook in andere gebieden rond Mol voorkomt
en of hij zich kan voortplanten in het voor hem gunstige gebied
van visvijvers.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: voortplanten
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – anim – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

96 Stierkikker
De roep van het mannetje is zeer karakteristiek en kan niet met
de roep van de Europese groene kikkers verward worden: een
geluid met een lage frequentie dat over een afstand van meer
dan een kilometer kan gehoord worden en beschreven als een
laag rommelend "bwum-bwum-bwum"..
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: horen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp pos
Ond.: dat = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

92 Stierkikker
Ook de vlektekening op de rug is niet zo duidelijk als bij de
groene kikkers en kan zelfs helemaal ontbreken.
1. Modal.type: dyn-inh-fys // sit
2. Hoofdww.: ontbreken
3. Voice: actief
4. Ond.: de vlektekening = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
Opm. Dit is mogelijk een aspectueel geval

97 Stierkikker
Het wijfje zet de eieren af in eiklompen en ieder legsel kan wel
10.000 tot 25.000 eieren bevatten. De eieren hebben een
diameter van 1,2 tot 1,7 mm
1. Modal.type: dyn-inh-fys // sit
2. Hoofdww.: bevatten
3. Voice: actief
4. Ond.: ieder legsel = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

93 Stierkikker
De beide geslachten kunnen trouwens aan deze kenmerken
gemakkelijk op afstand onderscheiden worden.
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: onderscheiden
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de beide geslachten = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

98 Stierkikker
De larven worden zeer groot en kunnen een lengte van 10 cm
bereiken.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bereiken
3. Voice: actief
4. Ond.: de larven = 3pl – anim – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

94 Stierkikker
Deze reus onder de kikkers kan wel een lengte van iets meer dan
20 cm lengte bereiken en wel 500 g wegen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: bereiken
3. Voice: actief
4. Ond.: deze reus onder de kikkers = 3sg – anim – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

99 Stierkikker
Maar ook bij minder goed weer kunnen stierkikkers visueel
waargenomen worden door met behulp van een verrekijker de
oevers aandachtig af te speuren naar op het wateroppervlak of
tussen de oevervegetatie zittende dieren.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: waarnemen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp ag
Ond.: stierkikkers = 3pl – anim – go
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin

95 Stierkikker
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7.
8.

Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

6.
7.
8.

100 ‘Mussenproject’,
www.vogelbescherming.be/nl/mussenproject/waarnemen.htm
(Huismus)
Je kunt daarbij helpen door te letten op de mussen in jouw buurt.
Hoor je ze ’s ochtends vroeg of tegen de avondschemering
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: helpen
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
Negatie: nee
Tempus kunnen: inifiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

105 Ostaden
Door de symbolen in je dromen te ontcijferen zul je overdag
bewuster kunnen reageren. Je ervaart dat je meer greep krijgt
op je leven van alledag.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: reageren
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet
Zullen aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

101 INL-corpus, malefijt.SGZ (Malefijt)
pijnstillers en andere chemische middelen voor hoofdpijn en
migraine tot het verleden gaat behoren. Er kunnen verschillende
soorten hoofdpijnen zijn afhankelijk van de diverse oorzaken en
achtergronden.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: verschillende ... hoodpijnen = 3pl – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

106 Ostaden
Mijn cursisten vinden het vaak genant om plotseling anderen te
kunnen doorzien, doordat ze zelf aan het wakker worden zijn.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: doorzien
3. Voice: actief
4. Ond.: mijn cursisten (ellips) = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: generisch
107 INL-corpus, toco_03.SGZ (Cursus gemeenteraad)
Macht is geen recht, maar recht is wel macht. Men zou wel
kunnen stellen dat macht, die niet op recht gebaseerd is, dus op
wetten of verordeningen, daardoor
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: stellen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type:mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: generisch

102 Malefijt
hoofdpijn je valt en daarna komen we met mogelijke oplossingen
die enkelvoudig of gecombineerd toegepast kunnen worden.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: toepassen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: die = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin:mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
103 Malefijt
Iedere migrainevorm heeft zijn eigen voorboden.
Waarschuwingssignalen kunnen al de dag van tevoren aanwezig
zijn of tot een paar uur voor de aanval.
1. Modal.type: dyn-inh-fys // sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: waarschuwingssignalen = 3pl – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

108 Cursus gemeenteraad
Men bezoekt bijvoorbeeld een tentoonstelling en krijgt
bovendien een cadeau als de tienduizendste bezoeker.
Neveneffecten kunnen voor de actor gunstig zijn, positief,
welkom en voordelig, maar ook ongunstig, negatief, onwelkom
en
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys // sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: neveneffecten = 3pl – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

104 INL-corpus, ostaden.SGZ (Ostaden)
droom gehad vannacht! Wat zou dat nou betekenen? Aan wie
zou ik dat nu eens kunnen vragen? Gewoon aan jezelf, want de
beste droomuitlegger ben je zelf.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: vragen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie

109 Cursus gemeenteraad
effecten van het overheidsbeleid beonvloeden. Zouden we de
gemeente als een politiek systeem zien dan kunnen deze
elementen bijvoorbeeld zijn: het gemeentebestuur in ruime zin,
de gemeentelijke bureaucratie, de persmedia, de
1. Modal.type: sit
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdww.: zijn
Voice: actief
Ond.: deze elementen = 3pl – inan – zero
Type SvZ: toestand
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Het toepassen van een reflexzone-therapie kan preventief
werken. Het kan daardoor helpen een ziekte-uitbarsting te
voorkomen.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: werken
3. Voice: actief
4. Ond.: het toepassen van ... = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

110 INL-corpus, vrouwte.SGZ (Vrouw en techno)
Regionale afwijkingen van het landelijke beeld zouden onder
meer kunnen ontstaan door verschillen in het aantal werknemers
dat onder een CAO valt, door verschillen in
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: onstaan
3. Voice: actief
4. Ond.: regionale afwijkingen = 3pl – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

115 Malefijt
De wervelkolom als telefooncentrale Een kleine storing in dit
lichaamsdeel kan elders grote problemen opleveren. Net als
een steentje dat in het water gegooid kringen doet
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: opleveren
3. Voice: actief
4. Ond.: een kleine storing = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

111 Vrouw en techno
Alles overziend, zou nader onderzoek de aangewezen weg
kunnen zijn om een mogelijke discrepantie tussen de
(subjectieve) ervaring van werknemersvertegenwoordigingen
met automatisering en een
1. Modal.type: dyn-ext-ment // sit // epi
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: nader onderzoek = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

116 Malefijt
Voeding is over het algemeen een individuele aangelegenheid.
Voedselkeuze kan onder andere beonvloed worden door de
dysbalans in de stofwisseling en/of de dysbalans veroorzaakt
door
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: beïnvloeden
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: force
Ond.: voedselkeuze = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

112 INL-corpus, malefijt.SGZ (Malefijt)
Dit boek draagt niet de intentie tot het vervangen van medische
hulp. Noch kan er medische aanspraak worden gemaakt naar
aanleiding van het
1. Modal.type: dyn-ext-ment // sit // deo
2. Hoofdww.: maken
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: medische aanspraak = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

117 INL-corpus, ostaden.SGZ (Ostaden)
je leven meer duidelijkheid en richting kan geven, als je die
symbolen van jezelf ook kunt en wilt lezen natuurlijk. De droom
van Martin, een stoere knaap
van tien jaar is
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: lezen
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

113 Malefijt
het hoofd, meestal de slaapstreek, uitlopend tot achter in de nek.
– zowel links als rechtszijdig kan de pijn voorkomen –
bijkomende verschijnselen zijn: tintelen van vingertoppen en
rond de mond -- erfelijke component.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: voorkomen
3. Voice: actief
4. Ond.: de pijn = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type:mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

118 Ostaden
waarin de stomme nietsnut van de familie met veel feestgedruis
tot troonopvolger werd benoemd. Dat kon ik niet goed
accepteren, dat klopte naar mijn gevoel niet.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: accepteren
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

114 Malefijt
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8.
119 Ostaden
Er moet nog veel geoefend worden, ramen gezeemd,
schoongemaakt worden alvorens het kasteel genomen kan
worden. Ramen zemen duidt ook opschoonmaken.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: nemen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: het kasteel = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

124 Natuurbehoud
er een interpersoonlijke verhouding bestaan. Daarin zijn
bepaalde verwachtingen en verplichtingen geregeld waarop men
elkaar kan aanspreken. Zo bestaat er een maatschappelijke rol
'boer', waarbij helaas niet iedereen dezelfde verwachtingen
heeft.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // deo
2. Hoofdww.: aanspreken
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

120 Ostaden
lichaamssymbolen en patronen die hij aangeeft nu vast heel
herkenbaar voor je. Ook zijn ankertjes kan ik je aanbevelen. Ik
noemde al Kruiden voor nieren, huid en ogen, Ankertje 14
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: aanbevelen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

125 INL-corpus, WK199503.SGZ (Waterkampioen)
`Het zou me een jaar kosten om aan die dingen gewend te raken.
Je kunt je beter concentreren op de boot en zo snel mogelijk
proberen te gaan.''
1. Modal.type: deo
2. Hoofdww.: concentreren
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst/generisch

121 INL-corpus, vronwte.SGZ (Vrouw en techno)
toepassing is, is het adviesrecht beperkt tot het vragen van
advies bij een besluit dat kan leiden tot verlies van de
arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid,
de
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: leiden
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

126 Waterkampioen
loods als je gaat werken met tweecomponentenmaterialen, dan
ben je niet afhankelijk van weer en kun je een goede planning
maken. Die paar honderd gulden meer maakt het werk
makkelijker en
1. Modal.type: dyn-ext-ment
2. Hoofdww.: maken
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

122 Vrouw en techno
Voor de meerderheid (12) betekende dit een versterking van de
invloed die werknemers konden uitoefenen op de technologische
vernieuwing in hun arbeidsorganisatie.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: uitoefenen
3. Voice: actief
4. Ond.: werknemers = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

127 INL-corpus, WB94-3.SGZ (Waddenbulletin)
de mens steeds ingenieuzere gereedschappen bedacht en
geproduceerd. Tevens werd ontdekt dat veel delfstoffen gebruikt
konden worden bij het vervaardigen van gereedschappen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit
2. Hoofdww.: gebruiken
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: veel delfstoffen = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

123 INL-corpus, nistvona.SGZ (Natuurbehoud)
die het objectiverende wereldbeeld, met de daaruit
voortvloeiende problemen, aan de kaak kan stellen. Zij kan
slagen waar andere critici veelal op het theoretische vlak bleven
steken.
1. Modal.type: dyn-inh-ment // epi
2. Hoofdww.: slagen
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee

128 Waddenbulletin
boven de maatschappij en wettelijkheid kon stellen. De kerk
vormt immers geen politieke instelling en kon dus onmogelijk
uitstijgen om zich te nestelen in het institutionele apparaat, in de
vorm van
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: uitstijgen
3. Voice: actief
4. Ond.: de kerk = 3sg – hum – ag
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Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

129 INL-corpus, WK199503.SGZ (Waterkampioen)
vond ik geen aspirines. Mogelijk had ik ze die nacht allemaal
preventief opgegeten, maar dat kon ik me niet herinneren. Het
had in elk geval niet geholpen.
1. Modal.type: dyn-inh/ext-ment
2. Hoofdww.: herinneren
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – exp ag
5. Type SvZ: exp actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

Hoofdww.: zien
Voice: actief
Ond.: men = 3sg – hum –exp pos– ov
Type SvZ: exp positie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

134 Astronomie
aan M81 werd onttrokken. Op dit moment is de moleculaire
gaswolk nog ster-loos, maar dat kan eigenlijk niet lang meer
duren. En omdat het om een betrekkelijk compact object gaat,
zullen
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: duren
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

130 INL-corpus, WB94-3.SGZ (Waddenbulletin)
Soms is uw gids iemand die alles van de terpencultuur weet. Het
kan ook een bewoner zijn die alles van de historie van zijn of
haar plaats en
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: een bewoner = 3sg – hum – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
Opm. Dit is mogelijk een aspectueel geval

135 INL-corpus, WK199503.SGZ (Waterkampioen)
de rotor met hierin de dynamo die de spanning opwekt. Wie weet
hoe ik hieraan kan komen. H. Oosterhuis, Bisschopsrak 5, 8914
aw Leeuwarden, (058) 12 66 06. Grundel Lighte See'en
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: komen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

131 Waddenbulletin
kerncentrales kan niet tot de voorbeelden van goede
hulpverlening worden gerekend. Ook in het Westen kan men de
vraag stellen of er al zoiets als een veilige kerncentrale bestaat.
1. Modal.type: dyn-ext-ment // deo
2. Hoofdww.: stellen
3. Voice: actief
4. Ond.: men = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

136 Waterkampioen
en bekenden en onbekenden wensen elkaar een gelukkig
nieuwjaar, kussen en schudden handen. Het feest kan beginnen,
want wij zijn binnen. BIJSCHRIFTEN VOLGORDE DIA'S NIET
VAST 1 De Tasmanik -- de voormalige
1. Modal.type: sit // deo
2. Hoofdww.: beginnen
3. Voice: actief
4. Ond.: het feest = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

132 INL-corpus, ZE93-06.SGZ (Astronomie)
menen de vier sterrenkundigen te mogen concluderen dat de
snelle afname in het aantal spiraalstelsels kan worden verklaard
met behulp van een drietal mechanismen: samensmelting,
verstoring en uitdoving
1. Modal.type: dyn-ext-ment // sit
2. Hoofdww.: verklaren
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de snelle afname = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

137 Waterkampioen
voor de goedkeuring van Register Holland moet het schip ook
goed in orde zijn. Daarnaast kan de nebas zich natuurlijk geen
onzeewaardig schip veroorloven. De opknapbeurt gaat rond de
600.000 gulden
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // deo
2. Hoofdww.: veroorloven
3. Voice: actief
4. Ond.: de nebas = 3sg – inan – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

133 Astronomie
helderste ster van het sterrenbeeld Bovtes en het fraaie
sterrenbeeldje Noorderkroon. Laag in het westen kan men nog
juist het sterrenbeeld Leeuw met de planeet Mars zien
ondergaan.
1. Modal.type: dyn-ext-fys

138 Waterkampioen
maar tot dusver zonder resultaat. Wanneer het Tjeukemeer
inderdaad wordt afgesloten voor de snelle watersport, kan er in
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Tijdsreferentie SvZ: toekomst

Friesland alleen nog snel gevaren worden op delen van het
Snekermeer, de Fluessen
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit
2. Hoofdww.: varen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: geen
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

143 INL-corpus, WK199503.SGZ (Waterkampioen)
had uit ervaring gemerkt dat resten Polytrol, die kennelijk diep
in de gelcoat trekken, kraters kunnen veroorzaken in de verse
laklaag. Na dat advies en het verzamelen van moed besloot ik
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: veroorzaken
3. Voice: actief
4. Ond.: resten polytrol = 3pl – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

139 INL-corpus, PB95-04.SGZ (Playboy)
Ik ben nu gelukkig, ik doe geen dingen tegen mijn zin en ik kan
goed leven van mijn muziek. Nee, ik ga niet voor een Ferrari."
1. Modal.type: dyn-inh/ext-fys
2. Hoofdww.: leven
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

144 Waterkampioen
Er schijnt een verlaten hotel te zijn, waar we het beste kunnen
ankeren. Blauw, grillig en koud, maar prachtig beschenen door
de lage zon ligt het verstilde
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ankeren
3. Voice: actief
4. Ond.: we = 1pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

140 INL-corpus, LR93-4.SGZ (Lib R)
en economisch op de rand van de afgrond staan, waardoor de
neiging wel eens zou kunnen bestaan om hun nucleaire
arsenalen voor veel geld te verkopen. Om dit te voorkomen is
1. Modal.type: sit // epi
2. Hoofdww.: bestaan
3. Voice: actief
4. Ond.: de neiging = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

145 Waterkampioen
Zoals in de noordelijke Atlantische Oceaan, waar veel
depressies overheen trekken, en golven opgezweept kunnen
worden tot zo'n dertig meter.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit
2. Hoofdww.: opzwepen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: fo
Ond.: golven = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

141 Lib R
dat de overheid bezit weggeeft, waar zij niets voor terugkrijgt.
Overheidsbedrijven zouden dus ook verkocht kunnen worden,
wat grote voordelen heeft voor overheden die vaak met grote
financieringstekorten kampen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: verkopen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: overheidsbedrijven = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

146 INL-corpus, PB95-04.SGZ (Playboy)
verleden, maar nu vind ik het romantisch en het lijkt me ook
lekker om te kunnen zeggen van 'Dit is mijn man'. Het moet een
groot feest worden.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys // deo
2. Hoofdww.: zeggen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik (gedeleerd) = 1sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

142 INL-corpus, ZE93-06.SGZ (Astronomie)
zijn, heeft de wetenschappelijke wereld veel aandacht besteed
aan wiskundige modellen om deze straling te kunnen berekenen.
Hiervoor is de baan die de zon aan de hemel beschrijft van
belang.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: berekenen
3. Voice: actief
4. Ond.: de wetenschappelijke wereld = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)

147 INL-corpus, MCAUG92OVE.SGZ (Krant)
De bij de Kamper Courant werkzame redacteuren, verkoop - en
administratieve medewerkers kunnen elders bij Boom Pers
Courantenuitgeverij worden herplaatst.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: herplaatsen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: de…medewerkers = 3pl – hum – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
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8.

Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

7.
8.

148 Krant
het licht moeten brengen over de diepere vuilstort en de invloed
die de vervuiling zou kunnen hebben op het water van de plas.
Bij dit onderzoek kunnen enkele peilbuizen geplaatst worden,
1. Modal.type: dyn-inh-fys // epi
2. Hoofdww.: (invloed) hebben
3. Voice: actief
4. Ond.: de vervuiling = 3sg –inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: heden

Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

153 Krant
Het is een weergave van de grote kaders waarbinnen door
particulieren gewerkt kan worden. Deze uitgangspunten komen
trouwens aardig overeen met de plannen van omliggende
gemeenten.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: werken
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: particulieren = ag
Ond.: geen
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

149 Krant
dit mogelijk was, want je moet daar in deze tijd eens om komen.
Maar toen kon veel. Op een avond ging een aantal
middenstanders, gewapend met bijlen en zagen, in een
1. Modal.type: sit // deo
2. Hoofdww.: kunnen (hfdww)
3. Voice: actief
4. Ond.: veel = 3sg – other – zero – onbep.telw
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

154 INL-corpus, MCAUG92SPO.SGZ (Krant2)
Wacker nam verdiend beide punten mee naar huis. In de eerste
helft konden de verdedigingen vrij goed overeind blijven op de
gladde grasmat.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: (overeind) blijven
3. Voice: actief
4. Ond.: de verdedigingen = 3pl – hum – pos
5. Type SvZ: positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

150 Krant
bestreden, daarbij geholpen door zijn speelgoed-brandweerauto.
Maar nu kan die droom werkelijkheid worden. De jongelui
kunnen namelijk meerijden met een echte brandweerauto, die
regelmatig tijdens de Open Dag zal uitrukken.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: meerijden
3. Voice: actief
4. Ond.: de jongelui = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

155 Krant2
het toilet en de douche zijn er nog meer plaatsen in huis, waar
water bespaard kan worden. Bijvoorbeeld in de tuin waar
regenwater opgevangen wordt, of bij het tandenpoetsen door de
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: besparen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: water = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

151 Krant
flink gepraat hebben met je ouders. Maar vaak is er meer hulp
nodig. De Kindertelefoon kan je vertellen waar je bij jou in de
omgeving het beste terecht kunt.
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: vertellen
3. Voice: actief
4. Ond.: de kindertelefoon = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

156 INL-corpus, MCSEP92OVE.SGZ (Krant3)
Reestdal meent de Stadswacht dat dit gebied als opvang en
buffer voor het Reestdal gezien kan worden. De driehoek
zuidelijk van de Reest tussen spoorlijn en rijksweg 32 moet
toegevoegd worden
1. Modal.type: dyn-ext-ment // sit
2. Hoofdww.: zien
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: exp pos
Ond.: dit gebied = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

152 Krant
wordt gehouden in en vanuit het gebouw De Tump aan de
Groeneweg. Tijdens de verkeerstest kunnen ouderen in hun
eigen auto een door henzelf uitgezochte route rijden.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // deo
2. Hoofdww.: rijden
3. Voice: actief
4. Ond.: ouderen = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling

157 Krant3
‘Zij vond toen ook al het sociale aspect belangrijk. Je hoefde
niet kunnen haken en breien, als je maar met medemensen kon
praten, luidde haar devies', vertelt mevrouw
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: haken en breien
3. Voice: actief
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Ond.: je = 2sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: infiniet (INF)
Tijdsreferentie SvZ: verleden

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

158 Krant3
ziet zichzelf echter liever als groot bedrijf waar je bijvoorbeeld
korporaal rij-instructeur op een vrachtwagen kunt worden of
officier verbindingsdienst met een communicatienetwerk. Bij
elke functie hoort een opleiding en een
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: worden
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

Hoofdww.: vinden
Voice: passief
1ste arg.: exp ag
Ond.: aansluiting = 3sg – inan – go
Type SvZ: exp actie
Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

163 Krant3
Bovendien brengen ingrepen in de natuur andere biotopen met
zich mee die ook een aanwinst kunnen betekenen. Ze bezwoer de
staten dat er zorgvuldig met het groen en de natuur wordt
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: betekenen
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

159 Krant3
een deurtje waarop de naam van de speelvoorziening Het
Pioniertje stond vermeld te bereiken. Daarna kon de jeugd van
Pesse de nieuwe speelplaatsen,klimtoestellen, glijbaan en
andere attributen in gebruik nemen.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: in gebruik nemen
3. Voice: actief
4. Ond.: de jeugd van Pesse = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

164 Krant3
schoolorganisatie extra de nadruk wordt gelegd op
milieuvriendelijkheid, energiebesparing en afvalscheiding. De
kinderen moeten bezig kunnen zijn met een milieu-aspect in hun
eigen omgeving.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: (bezig) zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: de kinderen = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

160 Krant3
de kinderen naar Nederland gekomen. Vooral Pasa heeft het er
erg moeilijk mee en zij kan bijna geen woorden uitbrengen.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: uitbrengen
3. Voice: actief
4. Ond.: zij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

165 Krant3
jaar oud, die vanaf 22 augustus bij ons is. Hij heeft iin nadeel
n.l. hij kan niet tegen alleen zijn.
1. Modal.type: dyn-inh-ment
2. Hoofdww.: tegen iets kunnen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – anim – exp zero
5. Type SvZ: exp toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

161 Krant3
zijn dat het om een misdrijf gaat en er dienen vragen te zijn die
mogelijk kunnen leiden tot opsporing van de daders.
Rechtbankpresident mr. A. van Delden oordeelde dat justitie
inderdaad
1. Modal.type: dyn-inh-ment/fys
2. Hoofdww.: leiden
3. Voice: actief
4. Ond.: die = 3pl – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

166 Krant3
Oeganda' hebben ze ook andere gedeelten van het land bezocht.
`Nu de burgeroorlogen afgelopen zijn, kun je zien dat het goed
gaat met het land
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: zien
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

162 Krant3
de sociaal-maatschappelijke consequenties voor de bewoners.
De locatie Nijeveen heeft het voordeel dat aansluiting gevonden
kan worden met de recreatiegebieden van Noordwest-Overijssel
en Havelte, zei hij.
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit

167 Krant3
belangstellende kennis maken met Gene en zijn krachten. Het
festival begint om 19.00 uur. Daarnaast kan men deelnemen aan
aparte healingsessies op 26, 27 en 28 september in Centrum
Meeuwenveen aan
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Modal.type: dyn-ext-fys
Hoofdww.: deelnemen
Voice: actief
Ond.: men = 3sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

moeten de mensen daartegen beschermen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys // epi
2. Hoofdww.: gooien
3. Voice: actief
4. Ond.: Irak = 3sg – inan/hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Zullen aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

168 Krant3
uit De Wijk in zijn rolstoel met voorzetfiets: `Hij geeft me veel
vrijheid terug. Ik kan de wind weer om de kop voelen'
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: voelen
3. Voice: actief
4. Ond.: ik = 1sg – hum – exp proc
5. Type SvZ: exp proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden
.

173 JJ
Iedereen houdt zijn adem in. Nog ongeveer 11 uur en dan kan er
een oorlog uitbreken. Als Irak voor morgenochtend zes uur niet
weg is uit Koeweit,
1. Modal.type: sit // epi
2. Hoofdww.: uitbreken
3. Voice: actief
4. Ond.: een oorlog = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

169 Krant3
tweede helft nam IJVV steeds meer het initiatief, maar ondanks
de bij tijden grote druk kon het spitsenduo Tonny Krijn/Eric
Lorist niet echt in de wedstrijd komen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: (in de wedstrijd) komen
3. Voice: actief
4. Ond.: het spitsenduo = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

174 JJ
Hoge hekken, een bewakingscamera, en politiecontrole moeten
er voor zorgen dat vreemdelingen niet zomaar binnen kunnen
komen. En ook al is het geen zaterdagMarga gaat nu verder met
een speciale aflevering
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: binnenkomen
3. Voice: actief
4. Ond.: vreemdelingen = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

170 Krant3
110 meter. Voor deze categorie moet het Meppelerdiep in de
nabije toekomst verruimd worden. Dan kunnen er vier
containers naast elkaar per schip vervoerd worden.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vervoeren
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: vier containers = 3pl – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

175 JJ
Al het nieuws over de oorlog moeten we dus met een korreltje
zout nemen. Vandaag kon je dat ook al weer zien over de
berichten over een melkfabriek in Irak nou
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: zien
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum –exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

171 Krant3
dat door middel van een vingerprik het gehalte kan bepalen.
Wanneer alle onderdelen zijn afgelegd kan er een risicoprofiel
worden vastgesteld dat gericht is op hart - en vaatziekten.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: vaststellen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: een risicoprofiel = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

176 JJ
Mensen die tijdelijk in Saoedie Arabie wonen voor hun werk,
hebben de mazzel dat ze kunnen vertrekken. Steeds meer
buitenlanders ontvluchten dan ook het geweld.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: vertrekken
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

172 INL-corpus, jgdjan91.SGZ (JJ)
iedereen is een gasmasker uitgereikt. Irak zou wel 'ns bommen
met giftige gassen op Israkl kunnen gooien. De gasmaskers

177 JJ
Zij denken dat ze met hun visnetten de olievlekken wel kunnen

183

ontwijken. Maar toch dreigt er een van de grootste
milieurampen aller tijden, als er tenminste
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ontwijken
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

De verzetstram rijdt de hele volgende week door Amsterdam. Op
verschillende plaatsen kun je opstappen. De tramrit duurt
ongeveer een uur.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: opstappen
3. Voice: actief
4. Ond.: je = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

178 INL-corpus, jgdfeb91.SGZ (JJ2)
in de kou komen te zitten, want ook in Irak is het winter. 's
Nachts kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. Voedsel
is er nog wel te koop, maar
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: dalen
3. Voice: actief
4. Ond.: de temperatuur = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/generisch

183 JJ2
Er zijn doktoren, die waarschuwen dat er elk moment ernstige
ziektes kunnen uitbreken. In de woestijn wachten de soldaten nu
alleen nog op een teken om de
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: uitbreken
3. Voice: actief
4. Ond.: ziektes = 3pl – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

179 JJ2
Officieel wordt gesproken over sporadische incidenten, maar
journalisten kunnen dit nauwelijks controleren en de
persconferenties worden met de dag vager tot ergenis van
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: controleren
3. Voice: actief
4. Ond.: journalisten = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: semi-neg
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

184 JJ2
President Bush zei eerder vandaag al, dat de strijd binnen een
paar dagen voorbij kan zijn.
1. Modal.type: sit // epi
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: de strijd = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst
185 INL-corpus, jgdmar91.SGZ (JJ3)
nog eens mist. Vannacht, en morgen waarschijnlijk ook een
groot deel van de dag. Morgenochtend kan het ook nog
motregenen. Het wordt ongeveer zeven graden.
1. Modal.type: sit // epi
2. Hoofdww.: motregenen
3. Voice: actief
4. Ond.: het = 3sg – other – force
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

180 JJ2
in Europa beter gecontroleerd moet worden. Zodat er geen
bedreigde diersoorten meer het land in kunnen komen. Het
bedrijf in Amsterdam dat de dode dieren in huis had, moet voor
de
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: komen
3. Voice: actief
4. Ond.: bedreigde diersoorten = 3pl – anim– proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

186 JJ3
toen ze bij de Iraaks-Koeweitse grens kwamen. Alleen wat kleren
en voedsel hadden ze mee kunnen nemen tijdens hun reis.
Dagenlang hebben ze in spanning gezeten of ze wel zover
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: meenemen
3. Voice: actief
4. Ond.: ze = 3pl – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden

181 JJ2
werd afgesloten voor het verkeer. "Voor de zekerheid", zei de
politie. Hoe de vuurwerkfabriek heeft kunnen ontploffen weet tot
nu toe nog niemand.
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: ontploffen
3. Voice: actief
4. Ond.: de vuurwerkfabriek = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: infiniet (INF)
Perfectisch hulpww. aanwezig – Tempus: presens
Tijdsreferentie SvZ: verleden

187 INL-corpus, jgdapr91.SGZ (JJ4)
Ambroz kreeg een gehoorapparaat en kan nu weer praten.

182 JJ2

184

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daardoor kan ie weer naar school. Tafatswa kreeg voor een
paar honderd gulden een steun voor zijn
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: gaan (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

7.
8.

Modal.type: dyn-ext-fys
Hoofdww.: ontstoppen
Voice: actief
Ond.: je = 2sg – hum – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: nee
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

193 INL-corpus, jgdjun91.SGZ (JJ6)
Hij hoopt dat veel andere landen 'em wel zullen vertonen, zodat
de hele wereld kan zien wat er in Brazilie gebeurt. Misschien
gaat de AVRO in Nederland de film uitzenden
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: zien
3. Voice: actief
4. Ond.: de hele wereld = 3sg – hum – exp pos
5. Type SvZ: exp positie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

188 JJ4
Ze hebben er onder andere een verrekijker op z'n plaats
gebracht waarmee het heelal kan worden bestudeerd. Voor het
eerst sinds jaren maakte de bemannning ook weer een
ruimtewandeling.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: bestuderen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: het heelal = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden/toekomst

194 JJ6
via de lucht ook op het gras terecht. De koeien eten dat gras en
zo kan het gif ook in hun melk terecht komen.
1. Modal.type: sit // epi
2. Hoofdww.: terechtkomen
3. Voice: actief
4. Ond.: het gif = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

189 JJ4
Iets minder zon morgen, en er kan een buitje vallen. Het wordt
twaalf graden
1. Modal.type: sit // epi
2. Hoofdww.: vallen
3. Voice: actief
4. Ond.: een buitje = 3sg – other – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

195 INL-corpus, GP89-4.SGZ (Greenpeace)
jaar en wordt gratis toegezonden aan de donateurs van Stichting
Greenpeace Nederland. Opgeven als donateur kan door
overmaking van minimaal een tientje op postbanknummer 39
555 30 t.n.v. Greenpeace Nederland Amsterdam
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: ofwel ‘opgeven’ ofwel ‘doen’ (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: je (elliptisch) = 2sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

190 INL-corpus, jgdmay91.SGZ (JJ5)
moet ook geld komen om te zorgen dat zo'n watersnoodramp in
de toekomst niet meer kan voorkomen, vinden ze.
1. Modal.type: sit
2. Hoofdww.: voorkomen
3. Voice: actief
4. Ond.: zo’n watersnoodramp = 3sg – inan – fo
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

196 Greenpeace
uitstoot van kooldioxyde en allerlei andere gassen verandert de
aarde in een soort broeikas. Hierdoor kan een steeds groter deel
van de warmte die de zon uitstraalt, niet meer weg: het
1. Modal.type: dyn-ext-fys // sit
2. Hoofdww.: wegraken (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: een steeds groter deel = 3sg – inan – proc
5. Type SvZ: proces
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
7. Negatie: ja
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: heden

191 JJ5
problemen zijn met agressieve reizigers. Elke conducteur moet
een portofoon krijgen, zodat hij altijd hulp kan vragen aan zijn
collega's of aan de spoorwegpolitie.
1. Modal.type: dyn-ext-ment/fys
2. Hoofdww.: vragen
3. Voice: actief
4. Ond.: hij = 3sg – hum – ag
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: toekomst

197 INL-corpus, GP90-1.SGZ
hoe dit kolossale lijf zo soepel kan bewegen. Een beest, zo zwaar
als tien vrachtwagens, kan niet ronddartelen als een haring. En
toch doet hij dat voor hun ogen.
1. Modal.type: dyn-inh-fys

192 JJ5
Hiermee kan je natuurlijk een wc ontstoppen, en je kan er ook
dit mee doen.

185

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoofdww.: ronddartelen
Voice: actief
Ond.: een beest = 3sg – anim – ag
Type SvZ: actie
Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: mededeling
Negatie: ja
Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch

198INL-corpus, GP90-2.SGZ (Greenpeace2)
de Ierse Zee geloosde plutonium (250-500 kg), waarvan 1
milligram voor een mens al dodelijk kan zijn. Brits
paradepaardje In 1992 zal Sellafield een extra
opwerkingsfabriek in gebruik nemen,
1. Modal.type: dyn-inh-fys
2. Hoofdww.: zijn
3. Voice: actief
4. Ond.: 1miligram = 3sg – inan – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
199 Greenpeace2
Dit is de Greenpeace-truck die vorig jaar kon worden
aangeschaft na een verzoek aan onze donateurs om een extra
bijdrage.
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: aanschaffen
3. Voice: passief
4. 1ste arg.: ag
Ond.: die = 3sg – inan – go
5. Type SvZ: actie
6. Hoofdzin/Bijzin: bijzin
Type hoofdzin: mededeling
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: preteritum
Tijdsreferentie SvZ: verleden
200 INL-corpus, GP90-3.SGZ
ik tot mijn stomme verbazing onderaan de kaarten: N.B. voor 1
juni aanstaande opsturen! Hoe kan dat nu als ik het blad 's
middags 1 juni ontvang?
1. Modal.type: dyn-ext-fys
2. Hoofdww.: kan (hfdww) // doen (ellips)
3. Voice: actief
4. Ond.: dat = 3sg – other – zero
5. Type SvZ: toestand
6. Hoofdzin/Bijzin: hoofdzin
Type: vraag
7. Negatie: nee
8. Tempus kunnen: presens
Tijdsreferentie SvZ: generisch
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